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trànsit a aquesta fase i evitar lliscaments. S'instal·laran tapes de
seguretat sobre les esperes de ferralla de les lloses d'escala (sobre les
puntes dels rodons, per a evitar el seu clava en les persones).
S'aplicarà l'orde i la neteja durant l'execució dels treballs. Els claus o
puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques,
realitzant-se sempre des del costat de què no pot desprendre's la
fusta, és a dir, des del ja desencofrat.
Els recipients per a productes de desencofrat, es classificaran
ràpidament per a la seva utilització o eliminació. En el primer cas,
s'apilaran per a la seva elevació a la planta superior i en el segon, per
al seu abocament en bats lligats amb cinta metàl·lica.
Abans de l'abocament del formigó, es comprovarà la bona estabilitat
del conjunt.
Es prohibeix encofrar sense haver cobert el risc de caiguda des
d'alçada, per mitjà de la rectificació de la situació de les xarxes o de
les baranes.
En aquests treballs la protecció col·lectiva més recomanable i que s’ha
valorat al pressupost és l'ús de xarxes de poliamida amb malla lligada
sobre els suports dels puntals.
Abans d'autoritzar la pujada de persones al forjat per a armar-ho, es
revisarà la verticalitat i estabilitat dels puntals i bona anivellació de les
corretges.
El desencofrat es realitzarà protegit per guants.
Conclòs el desencofrat s'apilaran els taulells, corretges, puntals, etc.
ordenadament per a la seva reutilització; es procedirà a netejar la
planta, apilant les restes per al seu posterior aplec en palets lligats
amb cinta metàl·lica.
Sempre es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
S’habilitarà una escala metàl·lica tubular per a l’accés provisional, des
de la cota més inferior, per facilitar l’accés a les zones de treball.
L’abocament de formigó o durant les fases de treball en que es
produeixin càrregues a punts de l’estructura en construcció, les
càrregues es distribuiran tenint en compte la resistència de
l’estructura.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els mitjans auxiliars i la maquinària d’obra utilitzats durant la
realització dels treballs, compliran els requisitis establerts als aparts
corresponents de l‘ESS.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
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Baranes de seguretat.
Xarxes horitzontals.
Topalls de final de recorregut de la maquinària.
Malla metàl·lica.
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables amb puntera i plantilla.
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Casc protector auditiu.
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols.
Guants de cuiro flor i loneta.
Màscares simples de paper filtrant contra la pols.
Roba de treball (bussos de cotó).
Guants anti-tall per a manipulació d’armadures.
Guants de goma per a manipulació del formigó.
Guants de protecció davant de risc mecànic.

23.4.3 Encofrat i desencofrat amb fustes i planxes de rampes
Riscos identificats
Cops en membres amb eines
Caiguda a diferent nivell d’objectes i eines
Caiguda a diferent nivell de fusta, puntals, etc. en l’operació de
desencofrat
Caiguda de persones a diferent nivell pel cantó o forats de forjat
Talls amb serra de taula circular
Caiguda al mateix nivell de persones
Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges,
suports) durant la maniobra d’aixecat a les planes
Projecció violenta de partícules
Electrocució amb maquinaria elèctrica
Sobreesforços
Trepitjar objectes punxants
Dermatitis per contacte amb desencofrants
Atrapament

MESURES DE PREVENCIÓ

Es prohibeix la permanència d’operaris a les zones inferiors de pas de
càrregues durant l’operació d’aixecament de taulons, puntals, ferralla
etc.
S’instal·laran tapes sobre les esperes de ferralla dels murs perimetrals
(sobre les puntes dels rodons, per evitar que es clavin a les persones).
S’extremarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Els claus o puntes existents a la fusta usada, s’extrauran o remaxaran.
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El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d’ungles metàl·liques,
realitzant-se sempre des del costat del que no pugui caure la fusta, és
a dir, des del ja desencofrat.
Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran
ràpidament per la seva utilització o eliminació.
Abans de l’abocament del formigó, es comprovarà la bona estabilitat
del conjunt.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Es protegirà el risc de caiguda d’alçada instal·lant baranes de seguretat
paral·leles a les pantalles de formigó a les zones on s’excavi i existeixi
un desnivell superior als 2m.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de seguretat
Passarel·les de seguretat sobre ferralla
Apuntalaments
Tancament perimetral d’obra
Delimitacions de les zones de treball
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols

23.4.4 Abocament de formigó per bombeig
Riscos identificats

Caiguda a diferent nivell d’objectes
Caiguda des d’alçada de persones
Sobreesforços
Dermatitis (contactes amb el formigó)
Soroll ambiental i puntual
Projecció als ulls de gotes de formigó
Vibracions

L’equip encarregat d’usar la bomba de formigó, estarà especialitzat en
aquest treball.
La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets,
fixant-se les parts susceptibles de moviment.
La manguera terminal del vessament, serà moguda per dos operaris,
per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa.
Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà
un camí de taulons segur sobre els que recolçar-se els operaris que
governin el vessament amb la manguera.
La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de
formigonat, serà dirigit per un operari especialista, per evitar accidents
per "taps" i "sobrepressions" internes.
És imprescindible evitar taps interns de formigó; procurant evitar els
colzes de radi reduït. Un cop acabat el bombeig, es rentarà i netejarà
l’interior de les canonades d’impulsió de formigó.
Abans d’iniciar el bombeig de formigó, s’haurà de preparar el
conducte(engreixar la canonada) enviant masses de morter de
dosificació, per evitar taps.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans
instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la manguera al final del
recorregut del circuit. En cas que es pari la bola, es paralitzarà la
màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la
canonada.
Els operaris amarraran la manguera terminal abans d’iniciar el pas de
la pilota de neteja a elements sòlids, apartánt-se del lloc abans
d’iniciar-se el procés.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinaria
Senyalització de serveis afectats
Apuntalaments i entibacions
Tancament perimetral d’obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra el pols

MESURES DE PREVENCIÓ
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23.4.5 Abocament directe de formigó des de la canaleta
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell de persones o objectes al buit
Esfondrament, ruptura o rebentada d'encofrats
Trepitjades d'objectes punxeguts
Electrocució. Contactes elèctrics
Atrapament de membres
Dermatitis (contactes amb el formigó)
Soroll ambiental i puntual
Projecció de gotes de formigó als ulls
Sobreesforços

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Orde i neteja en els llocs de treball.
La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà no
es realitzin maniobres insegures.
S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera
per a evitar caigudes i bolcades.
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de
2 m del límit de l'excavació.
Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera
durant el retrocés.
S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall
de guia de la canaleta.
S’instal·laran topalls de final de recorregut, per evitar la caiguda de
maquinaria per pendents o desnivells
S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts sòlids, en el que
enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb risc de
caiguda des d'alçada i s'habilitaran punts de permanència segurs,
intermedis, en aquelles situacions d'abocament a mitja vessant. Veure
plànols.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Apuntalaments i estintolaments
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
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Casc de seguretat
Cinturó de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuiro flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (bussos de cotó)

23.4.6 Abocament de formigó per cubilots
Riscs identificats
Caiguda de persones a diferent nivell
Esfondrament, ruptura o trencament d'encofrats
Caiguda a diferent nivell d'objectes
Cops pel cubilot
Atrapament de membres
Contactes amb el formigó (dermatitis)
Trepitjades d'objectes punxeguts
Soroll ambiental
Projecció de gotes de formigó als ulls
Sobreesforços

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball. Orde i neteja en els llocs de treball.
Se senyalitzarà per mitjà d'una traça horitzontal el nivell màxim
d'ompliment del cubilot per a no sobrepassar la càrrega admissible.
Se senyalitzarà per mitjà de traces en el sòl (o corda de banderoles)
les zones batudes pel cubilot, o en tot cas es realitzarà per llocs que no
s’estiguin realitzant treballs.
L'obertura del cubilot per a abocament s'executarà exclusivament
accionant la palanca, amb les mans protegides amb guants
impermeables.
Del cubilot penjaran caps de corda de guia per a ajuda a la seva
correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament, en prevenció de caigudes pel moviment pendular del
cubilot. La maniobra d'aproximació, es dirigirà per mitjà de senyals
preestablerts fàcilment intel·ligibles pe l’operador de la grua o per
mitjà de comunicadors per radiofreqüència.
Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els
apuntalaments.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
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Baranes de seguretat
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Apuntalaments i estintolaments
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuiro flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (bussos de cotó)

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topall per a descàrrega de camions en excavacions
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Guants de protecció contra agents químics i microorganismes
Botes seguretat
Granota de treball
Armilla reflectores

23.4.8 Murs de contenció
23.4.7 Capes de neteja i nivellament de formigó
Riscos identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
Trepitjades sobre objectes
Projecció de fragments o partícules
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Atropellaments o cops amb vehicles

MESURES DE PREVENCIÓ

Mantenir l’ordre i la neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Establir procediments de treball per a treballs amb riscos especials
Formació i informar als operaris encarregats de les feines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho
siguin.
Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a
personal i maquinària
Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al
seu manual d’ús
Prohibir que el personal descansi al costat de màquines aturades
Limitar la velocitat dels vehicles
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Riscos identificats
Treballs amb ferralla:
Caigudes d’alçada
Caigudes a nivell
Talls i ferides en les mans i els peus
Electrocució
Esclafament en les operacions de descàrrega de paquets de ferralla
Sobreesforços
Treballs de formigonat:
Caigudes d’alçada
Caigudes a nivell
Caigudes d’objectes
Contactes amb formigó (Dermatitis)
Electrocució (Contactes elèctrics)
Cops amb la maquinària

MESURES DE PREVENCIÓ
Els materials enretirats dels estrebats, reforços o dels ancoratges
s’estibaran fora de les zones de treball i de circulació.
Les puntes de les fustes es trauran o es doblegaran.
Abans d’iniciar l’abocament del formigó, es revisarà la seguretat dels
estampidors de contenció de les terres dels talussos.
Abans d’iniciar l’abocament del formigó, es revisarà l’estat de
seguretat de l’encofrat.
Com a norma general, s’establirà una distància mínima de 2 m. Per a
l’aproximació dels vehicles, que s’hagin d’aproximar als talussos,
col·locant topalls de final de recorregut, o bé senyalització i un operari
que guiï l’operació.
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L’abocament del formigó a d’interior de l’encofrat es farà repartint-lo
uniformement a tota la llargària, per tongades regulars, evitant
sobrecàrregues puntuals.
El desencofrat de l’extrados del mur s’efectuarà, el més ràpid possible,
per evitar alteracions de les traves o l’estabilitat dels talussos naturals.
Els mitjans auxiliars i la maquinària d’obra utilitzats durant la
realització dels treballs, compliran els requisits establerts als apartats
corresponents del present Estudi de Seguretat i Salut.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Les plataformes de treball seran de 60 cm d’amplada, i disposaran de
baranes de seguretat, en el cas que estiguin a més de 2m d’alçada.
Es disposarà de línies de vida a les plataformes de treball en el cas que
existeixi el risc de caiguda d’alçada per algun dels dos costats del mur,
en especial pel de trasdós.

Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Exposició a condicions ambientals extremes
Exposició a contactes elèctrics
Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives
Atropellaments o cops amb vehicles

MESURES DE PREVENCIÓ

23.4.9 Fonaments superficials

Establir itineraris i balissar-los, per al pas de personal. Establir
recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Efectuar el manteniment periòdic de les proteccions col·lectives.
Assegurar, lligant-les pel punt de recolzament superior, les escales de
mà
Mantenir l’ordre i la neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Establir procediments de treball segurs per a muntatge d’elelents
prefabricats pesats.
Formar i informar als operaris.
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió periòdica de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho
siguin.
Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al
manual d’instruccions.
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitar la velocitat de circulació dels vehicles

Riscos identificats

MESURES DE PROTECCIÓ

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Talussos estables
Xarxes de protecció
Plataforma de treball
Línies de vida
Baranes de seguretat
b) Equips de Protecció Individual
Casc
Botes de seguretat
Ulleres
Guants
Botes de goma
Guants antitall
Cinturons de seguretat

Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
Trepitjades sobre objectes
Cops amb objectes o eines (talls)
Projecció de fragments o partícules
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a) Proteccions Col·lectives
Protectors per a esperes
Barana de seguretat
Topall
Equip de connexió a terra de línia
Cinta d'abalisament
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Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic
Pantalla facial per a soldadura elèctrica
Guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics
Guants de protecció contra agents químics i microorganismes
Botes d'aigua impermeables de canya alta
Botes de seguretat
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball
Armilla reflectora
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i
pantalons
Davantal per a soldador

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de seguretat
Passarel·les de seguretat
b) Equips de Protecció Individual
Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra el pols
Roba de treball

23.4.11Murs de formigó a doble cara
23.4.10Formigonat de lloses
Riscos identificats

Caiguda des d’alçada
Projecció de gotes de formigó als ulls
Caiguda al mateix nivell
Soroll
Vibracions
Contactes amb el formigó
Trepitjar objectes punxants
Els riscos derivats del treball en condicions meteorològiques adverses

Riscos identificats
Caiguda a diferent nivell.
Caiguda al mateix nivell.
Talls en els membres.
Caiguda d'objectes al buit durant l'operació de desencofrat.
Electrocució.
Sobreesforços.
Cops per objectes i eines en general.
Projecció violenta de partícules.
Xafades d'objectes punxants.
Erosions en mans i braços.
Atrapaments.

MESURES DE PREVENCIÓ
Es disposaran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball
Abans de l’inici de l’abocament del formigó, l’Encarregat revisarà el
bon estat de la seguretat dels encofrats, en prevenció d’accidents per
trencaments o abocaments.
Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del
formigó, paralitzant-los en el moment que es detectin errades.
El formigonat es realitzarà per bombeig, per ganxo de la grua, etc.
segons el cas i el vibrat del formigó es realitzarà per operaris
competents que treballaran directament en el mateix forjat utilitzant
botes impermeables i tots els equips de protecció individual necessaris.
Es revisarà el bon estat dels forats en el forjat, reinstal·lant les
proteccions que faltin.
Es mantindrà l’ordre i neteja durant aquesta fase. L’escombrat de
puntes, claus i restes de fusta serà diari.
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MESURES DE PREVENCIÓ
Col·locació de l'armadura:
Veure la fitxa d’anàlisis corresponent a treballs de ferrallat.
Encofrat i desencofrat:
Personal qualificat. Les peces prefabricades pesades, o els seus
suports temporals i els apuntalaments, només es podran muntar o
desmuntar sota la vigilància, control i direcció d’una persona
competent i d’un recurs preventiu.
Es prohibeix la permanència de treballadors a la zona de pas de
càrregues suspeses a ganxo grua, evitant d'aquesta manera el riscos
de caiguda d'objectes.
Es paralitzaran els moviments amb vents de 50km/h o més.
L'aplec dels mòduls d'encofrat es realitzarà per capes anivellades.
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Els mòduls d'encofrat s'instal·laran per mitjà d'eslingues o cables
segurs i controlats per mitjà de cordes per a evitar oscil·lacions i girs
que podrien donar lloc a cops o atrapaments.
Les barres passants es col·locaran entre dos operaris, situats un a
cada costat, traspassant l'encofrat al senyal de l'operari situat en el
costat en què ha d'eixir la dita barra.
L'ascens o descens del personal als encofrats es realitzarà per mitjà
d'escales de mà fixades per a alçades no superiors a tres (3) metres i
amb cistella elevadora o bastida tubular quan se superi aquesta
alçada.
Els operaris ja sigui en l'escala o en la cistella, hauran d'anar proveïts
d’arnès de seguretat amarrat a un punt de resistència suficient.
Pel muntatge dels pannells d’encofrat s’haurà d’usar arnès de
seguretat sempre que el risc de caiguda sigui superior als 2m
La neteja de fusta o elements auxiliars de l'encofrat, després del
desencofrat es realitzarà sempre que no existeixin treballadors sobre
les plataformes inferiors
L'aplec dels mòduls d'encofrat es realitzarà per capes anivellades
Formigonat i vibrat:
Personal qualificat.
Les plataformes de treball es col·locaran una vegada s'hagi realitzat
l'apuntalament i aplomat de l'encofrat, aquestes tindran una amplària
mínima de 60 cm. i estaran vorejades en tot el seu perímetre per
baranes resistents de 100 cm d'alçada amb barra superior, intermèdia
i sòcol. Es col·locaran plataformes de treball a les dues cares del mur.
Les plataformes de treball quan es creuen per mitjà de mènsules a una
sola cara, es col·locaran de manera que l'aresta superior del panell
d'encofrat sobrepassi un mínim de 100 cm sobre el sòl de la dita
plataforma. En el cas de col·locar-se les mènsules a doble cara,
aquestes es col·locaran en la part superior , creant passarel·les de 60
cm d'ample cada dos metres per a accedir d'una mènsula a una altra.
Es paralitzaran els moviments per a vents de 50km/h o més.
Abans de l'inici de l'abocament de formigó es comprovarà el bon estat
de la seguretat dels encofrats en prevenció d'accidents per rebentades
o vessaments.
Durant l'formigonat es vigilarà el comportament de l'encofrat,
paralitzant els treballs en el moment en què es detecti alguna fallada,
no reprenent-se els treballs fins que la fallada estigui completament
esmenada.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat
Xarxes tipus forca
Topalls de final de recorregut de la maquinària
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Cables de seguretat ancorats en dos punts forts
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Cinturó de seguretat
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball

23.4.12Muntatge d’elements prefabricats i d’apuntalaments
Riscos identificats
Caiguda d'objectes
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Cops per les peces prefabricades en moviment
Projecció de partícules
Atrapaments
Caiguda o bolcada de les peces prefabricades (*)
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Ordre i neteja en els llocs de treball.
S'apilaran els elements prefabricats i els apuntalaments en lloc
horitzontal i estable.
S'apilaran en alçada només en cas que l'embalatge o forma de
l'element ho permeti, amb un màxim de dues alçades.
Es revisaran els pesos a traslladar, distàncies del braç i àrea batuda
prèviament a qualsevol operació amb ells.
El transport per elevació dels elements prefabricats ha de realitzar-se
per penjat per mitjà d'eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos
amb pestells de seguretat. L'elevació d'elements agrupats es faran
amb aquests correctament enllaçats entre si, no hi haurà elements
solts que puguin lliscar i caure al buit.
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No es podrà penjar mai per un sol punt cap càrrega.
L’operador de la grua disposarà en tot moment de visió de l'operació
en desenvolupament.
El punt de recepció de càrregues haurà de suportar el pes dels
materials a descarregar, ser prou horitzontal per a evitar moviments
dels elements.
Senyalització de les àrees de treball i delimitació de les mateixes.
Els treballadors seran qualificats i estaran oportunament formats.
S’haurà de senyalitzar la zona de treball per impedir l’accés de
treballadors externs a les operacions.
Es seguiran les fases de treball descrites pel projectista per tal de
garantir la seguretat estructural en tot moment.
S’haurà de redactar un procediment de treball per informar a tots els
treballadors, que reculli les diferents fases i operacions, i les possibles
variacions establertes, i les mesures preventives i de protecció a
col·locar a cada fase.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els encofrats, suports temporals i apuntalaments temporals s’hauran
de projectar, calcular, muntar i mantenir-se de manera que puguin
aguantar sense risc les càrregues a les que estaran sotmeses.
S’estendran cable de seguretat com a elements on amarrar el
mosquetó de seguretat fixat a l’arnès anticaigudes dels operaris
encarregats de rebre al límit dels forjats les peces prefabricades
posicionades mitjançant grua.
Les peces prefabricades s’hissaran mitjançant l’ús de balancins
auxiliars, un cop s’hagi presentat en el lloc d’instal·lació es procedirà a,
despenjant-lo del ganxo de la grua i guiant-la amb les cordes de guia,
a realitzar el muntatge definitiu; un cop acabat es podrà despendre del
balancí.
Els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat es realitzaran des
de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 100
cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i sòcol, o bé amb
tots els buits protegits amb xarxa de seguretat horitzontal o vertical.
Alternativament, si s’opta per usar mitjans auxiliars amb la protecció
incorporada, es podrà optar per desmuntar aquests SPC, mentre els
riscs quedin protegits per aquestes proteccions, i no s’efectuin altres
treballs a les zones de recepció de les peces. S’ha previst l’utilització
de xarxes verticals als buits de façana, i xarxes horitzontals als buits
horitzontals.
S’instal·laran senyals de “perill pas prohibit, pas de càrregues
sospeses” sobre peus drets sota els llocs per on hagin de passar les
càrregues.
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Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre socons,
disposats per capes de tal manera que es puguin fixar separadament
per a hissar-los.
Si alguna peça prefabricada arriba al lloc de muntatge girant sobre si
mateixa, es frenarà usant exclusivament les cordes de guia.
Es vigilarà l’estat de la maquinària i elements auxiliars que s’usin per a
l’hissat de les peces prefabricades.
No s’hissaran elements prefabricats per a la seva col·locació en cas
que hi hagi ratxes de vent superior a 60 Km/h o d’altres situacions
meteorológiques adverses.
Les plantes hauran d’estar netes d’obstacles per a les maniobres
d’instal·lació.
La manipulació de les peces prefabricades seguirà les indicacions del
seu fabricant.
La grua a utilitzarserà de la capacitat necessària per a poder realitzar
l’elevació de les peces.
Els elements auxiliars per a l’hissat de la càrrega són adients i s’han de
trobar en bon estat de conservació.
Les maniobres d’hissat es realitzaran sincronitzadament en tots els
seus punts, i a la velocitat adient, per a evitar balancejos de les peces.
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
L’accés a les plataformes de treball es limitarà als operarisque reslitzin
el muntatge.
S’assegurarà l’estabilitat i rigidesa del sistema abans de desenganxar
les peces.
Es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial en els accessos,
zones de pas i de treball dels operaris.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat
Passarel·les de seguretat
Limitadors de pes i de recorregut per a la grua
Tancament perimetral d’obra
Senyalització de la zona de treball
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
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Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Arnès de seguretat anticaigudes
Cinturó de seguretat limitador de moviment

23.4.13Transport i posada en obra d’estructures metàl·liques
Riscs identificats
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell.
Atropellament de persones.
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria.
Accidentes de circulació.
Sobreesforços.
Atrapaments.
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Cops amb objectes o eines (talls).
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes.
Exposició a condicions ambientals extremes.
Contactes tèrmics.
Exposició a contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
Exposició a radiacions , ionitzants o no i tèrmiques.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments o cops amb vehicles.
Durant la soldadura
Caigudes d’alçada.
Radiacions de l’arc voltaic.
Inhalació de vapors metàl·lics.
Cremades.
Incendi.
Contacte amb electricitat
Projecció de partícules.

MESURES DE PREVENCIÓ

S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’emmagatzematge classificat
dels elements metàl·lics pròxim al lloc de muntatge d’armadures.
S’extremarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Les línies elèctriques de distribució, de quadre a màquines, es
protegiran per evitar punxades, pelades i en conseqüència produir
possibles contactes elèctrics indirectes.
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Els paquets de peces metàl·liques s’emmagatzemaran en posició
horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, fins una alçada no
superior a 1,50 m.
El transport aeri de paquets mitjançant grua s’executarà suspenent la
càrrega per dos punts separats mitjançant eslingues. L’angle superior
serà igual o menor a 90 graus.
Les peces muntades s’emmagatzemarà als llocs designats a tal efecte
separat del lloc de muntatge. Les restes es recolliran aplegant-se per
la seva posterior càrrega i transport a l’abocador.
Les peces muntades es transportaran al punt d’ubicació suspesa del
ganxo de la grua mitjançant eslingues que l’aguantaran per dos punts
distants per evitar deformacions i desplaçaments no desitjats.
Els perfils s’elevaran tallats a la mida correcta per al muntatge.
S’evitarà el tall d’oxitall en alçada.
Les maniobres d’ubicació a lloc de pilars i bigues (muntatge de
l’estructura seran guiades pels operaris necessaris per tal que les
maniobres siguin segures; el gruista disposarà de visibilitat de
l’operació en desenvolupament, i en cas contrari serà guiat per un
tercer operari, que dirigirà l’operació i posarà en contacte el gruista i
els treballadors que rebin l’element.
S’estendran línies de vida entre pilars a on els operaris hauran
d’amarrar l’arnés de seguretat, que serà usat en cas que s’hagin
d’efectuar desplaçaments sobre les ales de la biga. Es col·locarà xarxes
horitzontals de seguretat, i es revisaran freqüentment, sobretot al
acabar de treballar a la zona, per tal de verificar el seu correcte estat.
No es permet elevar una nova alçada sense que la immediatament
inferior tingui tots els cordons de soldadura acabats.
Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior
de les guindoles de soldador, a més el soldador haurà d’amarrar
l’arnès anticaigudes a una línia de vida.
Es prohibeix deixar la pinça i l’elèctrode directament sobre el sòl:
caldrà usar recull-pinces.
L’estesa de cables elèctrics es farà sempre que sigui possible de forma
ordenada o es penjaran de peus drets, pilars o paraments verticals
Les ampolles de gasos hauran d’estar sempre dins dels carros de
portaampolles.
Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota les zones on
s’efectuïn treballs de soldadura. En cas que sigui imprescindible,
s’hauran de col·locar viseres de protecció de xapa metàl·lica.
El risc de caiguda pels límits del forjat metàl·lic es protegirà amb
baranes de seguretat, i en segona instància amb línies de vida on els
operaris puguin amarrar els cinturons de seguretat.
S’haurà de planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps
possible les proteccions, per establir les àrees i les zones de treball, els
recorreguts i les maniobres de les màquines i camions
Es fixarà uns itineraris i s’abalisaran zones de pas per al personal
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S’haurà de realitzar el manteniment de les xarxes horitzontals, ja que
els processos de soldadura les poden danyar i deixar inservibles.
El personal haurà d’estar qualificat per a realitzar treballs en alçada
S’han d’assegurar les escales de mà
No es poden realitzar treballs a la mateixa vertical
No es poden balancejar les càrregues suspeses
S’han d’elevar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
No s’ha de treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
S’ha de planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
S’ha de complir el REBT pel que fa a equips de protecció
S’ha de realitzar els treballs sobre superfícies seques
S’ha de disposar de quadres elèctrics secundaris
S’ha de realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent i
ventilades
S’ha de substituir els materials amb substàncies nocives
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a
la intensitat de la soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius
(pintures, dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Limitació de la velocitat dels vehicles
La pintura de l’estructura metàl·lica de l’obra s’efectuarà des de
l’interior de “guindoles” de soldadors , amb el fiador del cinturó de
seguretat ancorat a un punt ferm de la pròpia estructura.
S’haurà d’estendre xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de la
estructura, segons els plànols, sota la zona de treball de pintura de
l’estructura metàl·lica per evitar el risc de caiguda d’alçada.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els encofrats, suports temporals i apuntalaments temporals s’hauran
de projectar, calcular, muntar i mantenir-se de manera que puguin
aguantar sense risc les càrregues a les que estaran sotmeses.
S’estendran cable de seguretat com a elements on amarrar el
mosquetó de seguretat fixat a l’arnès anticaigudes dels operaris
encarregats de rebre al límit dels forjats les peces prefabricades
posicionades mitjançant grua.
Les peces prefabricades s’hissaran mitjançant l’ús de balancins
auxiliars, un cop s’hagi presentat en el lloc d’instal·lació es procedirà a,
despenjant-lo del ganxo de la grua i guiant-la amb les cordes de guia,
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a realitzar el muntatge definitiu; un cop acabat es podrà despendre del
balancí.
Els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat es realitzaran des
de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 100
cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i sòcol, o bé amb
tots els buits protegits amb xarxa de seguretat horitzontal.
S’instal·laran senyals de “perill pas prohibit, pas de càrregues
sospeses” sobre peus drets sota els llocs per on hagin de passar les
càrregues.
Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre socons,
disposats per capes de tal manera que es puguin fixar separadament
per a hissar-los.
Si alguna peça prefabricada arriba al lloc de muntatge girant sobre si
mateixa, es frenarà usant exclusivament les cordes de guia.
Es vigilarà l’estat de la maquinària i elements auxiliars que s’usin per a
l’hissat de les peces prefabricades.
No s’hissaran elements prefabricats per a la seva col·locació en cas
que hi hagi ratxes de vent superior a 60 Km/h o d’altres situacions
meteorológiques adverses.
Les plantes hauran d’estar netes d’obstacles per a les maniobres
d’instal·lació.
La manipulació de les peces prefabricades seguirà les indicacions del
seu fabricant.
La grua a utilitzarserà de la capacitat necessària per a poder realitzar
l’elevació de les peces.
Els elements auxiliars per a l’hissat de la càrrega són adients i s’han de
trobar en bon estat de conservació.
Les maniobres d’hissat es realitzaran sincronitzadament en tots els
seus punts, i a la velocitat adient, per a evitar balancejos de les peces.
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
L’accés a les plataformes de treball es limitarà als operarisque reslitzin
el muntatge.
S’assegurarà l’estabilitat i rigidesa del sistema abans de desenganxar
les peces.
Es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial en els accessos,
zones de pas i de treball dels operaris.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal.
Línia horitzontal per la subjecció de cinturons de seguretat
Barana de protecció en el perímetre de forjats.
Manta ignífuga
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Xarxa vertical als laterals dels forats de les escales
Xarxa horitzontal de protecció de forats
Línia de vida
Marquesina de protecció en voladiu
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura,
Senyal de prohibició, d'obligació indicativa de la ubicació d'equips
d'extinció d'incendis i d'advertència,
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic,
Pantalla facial per a soldadura elèctrica
Protector auditiu d'auricular
Mascareta de protecció respiratòria
Mascareta de protecció filtrant contra partícules
Màscara de protecció respiratòria
Filtre mixte contra gasos i partícules
Guants de protecció contra riscs mecànics
Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC
Guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics
Guants de material aïllant per treballs elèctrics.
Botes impermeables
Botes dielèctriques
Botes baixes de seguretat industrial
Arnés anticaiguda
Granota de treball,
Armilla reflectora, per a senyalista
Vestit impermeable
Davantal per a soldador

23.4.14Formigonat de pilars, bigues, jàsseres i murs
Riscs identificats
Caigudes a diferent nivell
Soroll
Fallada o rebentada de l'encofrat
Vibracions
Atrapament entre objectes
Contactes amb el formigó
Caigudes al mateix nivell

64

Ingeniería de Arquitectura, SLP

Caigudes d'objectes
Projecció als ulls de gotes de formigó
Sobreesforços

MESURES DE PREVENCIÓ
Formigonat de murs

Abans de l'inici de l'abocament del formigó, l'Encarregat revisarà el
bon estat de seguretat dels talussos excavats a la zona de mur que es
va a formigonar, per a realitzar els reforços que foren necessaris.
L'accés a l'extradós del mur (espai comprés entre l'encofrat extern i el
talús del buidatge), s'efectuarà per mitjà d'escales de mà.
Abans de l'inici del formigonat, l'Encarregat revisarà el bon estat de
seguretat dels encofrats, en prevenció de rebentades i abocaments.
Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs
d'encofrat, s'haurà construït la plataforma de treball de coronació del
mur a ambdós costats del mur, disposant de barana de seguretat i
accés segur, des de la que realitzar les labors d'abocament i vibrat.
S'establiran a una distància mínima de 2 m (com a norma general),
topalls de final de recorregut, per als vehicles que hagin d'aproximarse a la vora dels talussos per a abocar el formigó. L'abocament del
formigó en l'interior de l'encofrat es farà repartint-ho uniformement al
llarg del mateix, per capes regulars, per evitar sobrecàrregues
puntuals que puguin deformar o rebentar l'encofrat.
Formigonat de pilars i bigues

Abans de l'inici de l'abocament del formigó, l'Encarregat revisarà el
bon estat de la seguretat dels encofrats, en prevenció d'accidents per
rebentades o abocaments. També es revisarà la correcta disposició i
estat de les xarxes de protecció dels treballs d'estructura.
Es prohibeix trepar pels encofrats o armadures dels pilars o desplaçarse per sobre de les armadures de les bigues.
Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l'abocament del
formigó, paralitzant-se els treballs en el moment en que es detectin
fallades. El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des
de "castellets de formigonat". El formigonat i vibrat del formigó de
bigues, es realitzarà des de bastides metàl·liques tubulars o bé,
s’ampliarà la superfície de la base de l’encofrat i es protegirà amb
barana de seguretat.
Es revisarà el bon estat de les proteccions dels buits en el forjat,
reinstal·lant les proteccions que faltin (baranes de seguretat, xarxes
horitzontals, mallàs electrosoldat, etc.).
Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda
d'objectes. S'aplicarà l'orde i neteja durant aquesta fase.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
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Baranes de seguretat
Xarxes tipus forca o horitzontals
Passarel·les de seguretat
Mallàs electrosoldat
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuiro flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (bussos de cotó)

23.5 TANCAMENTS

23.5.1 Aïllaments
Riscs identificats
Caigudes al mateix o diferent nivell (*)
Caiguda d’objectes i materials
Talls
Sobreesforços
Dermatitis
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Atrapament pels mitjans d’elevació i transport.
Cops per les peces prefabricades en moviment
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Emmagatzematge, subministrament i aplec de materials
Haurà d’existir a l’obra una zona per emmagatzemar i aplegar els
materials per a l’execució del mur cortina.
Els aplecs hauran de ser estables, sobre elements resistents.
S’usaran els elements adients per a la càrrega i descàrrega dels
materials mitjançant grua, carretó elevador o bé muntacàrregues.
Els materials s’aplegaran lluny de buits i d’obertures i façanes per
evitar el risc de caiguda de materials al nivells inferiors.
Els llocs de pas es trobaran lliures d’aplecs de materials.
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Es formarà als operaris en la manipulació manual de càrregues per
evitar impactes i interferències amb persones o objectes.
Zones de treball
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
Es delimitaran les zones de treball per evitar la circulació d’operaris
pels nivells inferiors, i en cas contrari es disposarà de sistemes de
protecció col·lectiva per eliminar aquest risc.
Es disposarà de viseres de protecció en els accessos dels operaris a
l’interior de l’obra.
Es disposarà de mitjans auxiliars (plataformes de treball, passarel·les o
bastides) adients al treball a executar i amb l’accés protegit i limitat
als operaris que executin aquests treballs, es comprovarà
periòdicament el seu estat, correcte muntatge i funcionament.
Existiran proteccions complementàries (p.e. sòcols) per evitar el risc
de caiguda de materials sobre tercers.
Es disposarà de sistemes de protecció col·lectiva als límit del forjat per
evitar el risc de caiguda d’alçada (baranes, xarxes verticals,, etc.) o
mitjans auxiliars amb proteccions eficients (p.e. bastides, etc), es
comprovarà periòdicament el seu estat de conservació i de
manteniment. El desmuntatge dels sistemes de protecció no es podrà
efectuar fins que no s’hagi realitzat el tancament definitiu de la zona.
No es podrà realitzar treballs a la mateixa vertical, a menys que hi
hagi instal·lats sistemes de protecció col·lectiva que evitin el risc de
caiguda de materials.
Es mantindrà l’ordre i la neteja a les zones de pas i de treball.
Es disposarà d’il·luminació, natural o artificial, suficient en els
accessos, zones de trànsit i de treball dels operaris.
Abans d’iniciar els treballs de projecció de l’aïllament es taparan els
buits, per evitar la sortida de partícules a l’exterior.
S’impedirà el pas a d’altres operaris externs als treballs de projecció de
l’aïllament.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat en el perímetre dels forjats
Xarxes verticals
Apuntalaments
Tancament de les zones de treball
Passarel·les de seguretat
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
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Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Arnès de seguretat

23.5.2 Impermeabilització amb làmines (productes bituminosos
o sintètics)

Riscs identificats
Caigudes al mateix o diferent nivell (*)
Caigudes d'objectes per esfondrament
Caigudes d'objectes per manipulació
Trepitjades sobre objectes
Sobreesforços
Cremades
Contactes elèctrics
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
Els derivats de l'ús de productes químics

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Línies de vida ancorades a punts fixos, per sobre de la cota de treball
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Sistemes de ventilació
b) Equips de Protecció Individual
Arnès anticaigudes
Botes de seguretat
Guants de cuir
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Per a impermeabilitzacions utilitzant betums o asfalts:
Botes de seguretat
Polaines
Roba de protecció contra projeccions de metalls en fusió
Guants contra les agressions d’origen tèrmic
Mascaretes de protecció

23.5.3 Impermeabilització amb pintures
Riscs identificats

(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PROTECCIÓ
Es suspendran els treballs per vents superiors a 50 km/h, condicions
de pluja, neu, calamarsa, temperatura o qualsevol altra condició
climàtica extrema.
Les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs es
mantindran netes i ordenades. El personal destinat a aquests treballs
estarà degudament format i capacitat per a les tasques que se li
encomanin.
S'establiran camins de circulació de 60 cm d'amplària, com a mínim,
sobre les zones en procés d'enduriment, així com quan es transiti
sobre plaques de poliestirè expandit, escumes o altres materials
compressibles.
Per evitar danys personals, el tall de materials no es realitzarà sobre el
terra, sinó sobre bancades.
Les impermeabilitzacions tèxtils s'emmagatzemaran separades de
dissolvents i coles per a evitar possibles incendis.
El transport de paquets o rotllos es realitzarà per dos operaris, per
evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.
Les zones de treball i magatzems disposaran d'extintors contra
incendis.
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Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres o altres parts
Contactes amb l'energia elèctrica
Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives
(intoxicacions)
Contactes amb substàncies corrosives
Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Les pintures i, dissolvents, etc., s'emmagatzemaran en els llocs
assenyalats.
Estarà ventilat, per a evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.
S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta
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d'accés al magatzem. Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem
de pintures, s'instal·larà una senyal de "perill d'incendis" i altra de
"prohibit fumar".
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors
inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per a
evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre
ventilat el local que s'està pintant.
Es tendiran cables de seguretat amarrats als punts forts als quals
amarrar el fiador del cinturó de seguretat en les situacions de risc de
caiguda d'alçada. Es prohibeix la construcció de bastides a força de
bidons, piles de materials i assimilables, per a evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures.
La
il·luminació
mitjançant
portàtils
s'efectuarà
utilitzant
"portalàmpades estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la
bombeta; alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient,
per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de
subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles masclefemella, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la
protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i
contra impactes mecànics externs. Les escales de mà a utilitzar, seran
de tipus "tisora", proveïdes amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per inestabilitat.
Les operacions de rascat, mitjançant fregadora elèctrica de mà,
s'executaran sempre sota ventilació per "corrent d'aire", per a evitar el
risc de respirar pols en suspensió, en cas contrari tots els operaris de
les zones de treball hauran d’usar mascaretes amb filtres adients a la
pols generada.
L'abocament de pigments en el suport (aquós o dissolvent) es
realitzarà des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i
formació d'atmosferes amb pols.
Es prohibeix fumar o menjar en les estades en les quals es pinti amb
pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als
talls en els quals s'emprin pintures inflamables, per evitar el risc
d'explosió (o d'incendi).
Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de
l'estructura, sota el tall de pintura de cintres (i assimilables).

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes de protecció del perímetre)
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Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants contra agressions mecàniques
Mascareta amb filtre mecànic específic (per a ambients amb pols)
Mascareta amb filtre químic específic (per a atmosferes tòxiques per
dissolvents orgànics)
Ulleres de muntura integral
Calçat de seguretat

23.5.4 Cobertes
Riscs identificats
Caigudes de objectes.
Caiguda d’alçada (*).
Caiguda al mateix nivell.
Caiguda d’objectes i materials.
Cremades.
Cops o talls per ús d’eines manuals.
Dermatitis.
Intoxicació.
Projecció de partícules als ulls.
Sobreesforços.
Cops per objectes en general.
Atrapaments pels aparells d’elevació i transport.
Trepitjar objectes punxeguts.
Electrocucions
Enfonsament de coberta per excés de pes pels materials apletgats
Enfonsament de la superfície de recolzament en cas de cobertes de
baixa resitència (fibrociment, fibra de vidre, PVC, etc.)
Els derivats d’ús dels mitjans auxiliars.
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
El risc de caiguda al buit es controlarà instal·lant baranes o xarxes al
voltant de l’edifici, i xarxes entre les jàsseres. En cas contrari, a les
zones impossibles de protegir amb SPC o bé a les zones en que el
muntatge d’aquest SPC signifiqui la introducció de més riscos que no la
pròpia execució dels treballs, s’estendrà unit a dos "punts forts"
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instal·lats en els careners o altres zones extremes, un cable d’acer de
seguretat en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat, durant
la execució de les tasques sobre els faldons de la coberta.
Tots els buits del forjat horitzontal, romandran tapats amb fusta
clavada durant la construcció dels envanets de formació de les
pendents dels taulers. L’accés als plans inclinats s’executaran per buits
dins el sol de dimensions adequades i mitjançats escales de mà que
sobrepassin en 1 m l’alçada a salvar. L’escala es recolzarà sempre a la
cota horitzontal més elevada possible, respecte del desnivell a passar.
La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es
resoldrà mitjançant passarel·les. Els materials s’apilaran repartits pels
faldons, evitant sobrecàrregues.
Els materials de la coberta s’hissaran mitjançant de plataformes
mitjançant el ganxo de la grua, sense trencar els fleixos (o paquets de
plàstic), amb els qual es subministren pel fabricant, en prevenció dels
accidents per abocament de la càrrega.
Els treballs de recepció i instal·lació de les peces de la coberta es
realitzaran des de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de
baranes de 100 cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i
sòcol, o bé amb tots els buits protegits amb xarxa de seguretat
horitzontal o vertical. Si s’opta per usar mitjans auxiliars amb la
protecció incorporada, es podrà optar per desmuntar aquests SPC,
mentre els riscs quedin protegits per aquestes proteccions, i no
s’efectuin altres treballs a les zones de recepció de les peces. S’ha
previst l’utilització de xarxes horitzontals als buits horitzontals.
Se suspendran els treballs sobre els faldons amb vents superiors als
50 Km/h, en prevenció del risc de caiguda de persones o objectes.
S’haurà de disposar de vies de pas durant l’execució dels treballs a la
planta coberta i a la planta sotacoberta, protegides i senyalitzades i
adaptades a les variacions de les zones de treball.

23.5.4.1 Cobertes planes
Tant en personal d'ofici de paleta com el de impermeabilització seran
coneixedors dels riscos de l'execució de cobertes planes, i del mètode
correcte de posada en obra de les unitats integrants de la coberta.
S'instal·laran baranes de suplement mitjançant peus drets sobre
mordasses fins a arribar a 90 cm d'alçada sobre els murets definitius
de fàbrica.
El risc de caiguda al buit es controlarà instal·lant SPC, per exemple
xarxes de forca al voltant de l'edifici, o bé marquesines amb sistemes
de xarxes de seguretat. En els treballs en teulades s'adoptara les
mesures de protecciócol·lectiva que siguin necessàries, en atenció a
l'altura, inclinació o possible caràcter o estat relliscós, per a evitar la
caiguda dels treballadors, eines o materials.
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Els treballs en coberta s'iniciaran amb la construcció del muret de
rematada perimetral: s’estendran cables d'acer ancorats a punts forts
situats en els murets de tancament, segons detall de plànols als quals
s’amarraran el fiador del cinturó de seguretat durant les activitats
sobre el forjat de la coberta.
Es mantindran les bastides metàl·liques tubulars o els SPC emprats en
la construcció de les façanes que actuïn com protecció de risc de
caigudes des de la coberta. En la coronació d'aquestes bastides
s'establirà una plataforma quallada de taulons a tota la seva amplària,
completant-se amb un entaulat de fusta l'altura de la qual sobrepassi
en un metre la cota del perímetre de la coberta.
Tots els buits de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al
forjat fins a l'inici del tancament definitiu. Es descobriran conforme
vagin a tancar-se.
L'accés a la coberta mitjançant escales de mà no es practicarà per
buits inferiors a 50 X70 cm., sobrepassant a més l'escala en 1m
l'alçada a salvar.
El formigó de formació de formació de pendents (formigó cel·lular, o
alleugerit, etc.), se servirà en coberta mitjançant el cubilot de la grua
torre.
S'establiran “camins de circulació” sobre les zones en procés
d'enduriment formats per una amplària de 60 cm.
Les planxes de poliestiré (d'escuma i assimilables) es tallaran sobre
banc.
Només s'admeten talls sobre sòl per als petits ajustaments.
Els recipients per a transportar materials de segellat s'ompliran al 50%
per a evitar els abocaments innecessaris. Es paralitzaran els treballs
sobre la coberta sota règim de vents superiors als 60 km/h (pluges,
gelades i neu).
Existirà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i
inflamables situats segons els plànols (zona d’aplecs). Es conservarà
perfectament al llarg del temps en servei en ordre i net, el magatzem
de productes inflamables, vigilant que no quedi interrompuda la seva
ventilació. A l'exterior, al costat de l'accés, existirà un extintor de pols
química sec. Les bombones de gasos (butà o propà) dels encenedors
de segellat de materials bituminosos, s'emmagatzemaran separades
d'aquests en posició vertical i a l'ombra. S'instal·laran rètols de perill
“d'incendis per ús de bufadors a encenedors de gas” en els accessos a
la coberta, per a recordar aquest risc constantment al personal.
Les planxes de materials aïllants lleugeres, s'hissaran a la coberta
mitjançant palets suspesos de la grua als quals no s'hauran deixat
anar els fleixos (en l'embolcall en els quals són servits pel fabricant).
Aquestes palets, es governaran mitjançant cordes de guia mai
directament amb les mans o el cos.
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Els apilaments de material bituminosos (rotllos de flassades o teles
asfàltiques), es repartiran en coberta evitant les sobrecàrregues
puntuals.
Els apilaments de rotllos de material bituminosa es realitzaran sobre
socons i entre falques que impedeixin que es desplomin i rodin per la
coberta.
El vigilant de seguretat, comprovarà que han estat apagats els
encenedors o bufadors a la interrupció de cada període de treball.
L'hissat de la grava de rematada de la coberta es realitzarà sobre les
plataformes fleixades.
Queden prohibits els reompliments que puguin ocasionar abocaments
accidentals.
Les plataformes d'hissat de grava es governaran mitjançant cordes de
guia mai directament amb les mans o el cos.
La grava es dipositarà sobre coberta, s'hissarà sobre les plataformes
fleixades i empaquetades segons sigui servida pel fabricant, i es
deixaran els paquets perfectament apilats i anivellats i lligat el conjunt
a la plataforma d'hissat per a evitar abocaments durant el transport.
Les caixes de paviment de la coberta, es repartiran per a la seva
posterior posada en obra per a evitar sobrecàrregues.
En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificultin la
circulació o els treballs, la coberta que s'executi.
Els plàstics, cartró, paper i fleixos, procedents de diversos
empaquetats es recolliran immediatament que s'hagin obert els
paquets per a la seva eliminació posterior.

23.5.4.2 Cobertes de materials de baixa resistència.
Els treballadors que accedeixin a la coberta estaran autoritzats
mitjançant permís de treball.
Quan l'accés a la coberta es realitzi per escales definitives aquestes
disposaran de barana.
Quan l'accés a la coberta es realitzi amb escales manuals, discorreran
per buits de forjat de dimensions suficients per al pas d'operaris.
Aquestes escales manuals estaran ancorades i sobrepassaran un metre
la zona a accedir.
S'utilitzaran passarel·les de pas de 60 cm, d'amplària mínima,
associats a altres sistemes de protecció (baranes, xarxes horitzontals,
xarxes metàl·liques, o en defecte d'això cinturó de seguretat
anticaigudes).
El maneig de plaques superiors a 1,50m es realitzarà per dos operaris.
L’aplec de les plaques estarà llastrat.
Els EPI posseiran marcat CE.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Xarxa de seguretat
Ancoratges per la subjecció d’arnès anticaigudes
Barana de protecció (sistemes provisionals de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat
Xarxes tipus forca
Xarxes verticals
Viseres de protecció
Malles electrosoldades
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat antilliscant
Casc de seguretat
Arnès anticaiguda.
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants de goma
Cinturó de seguretat
Botes de goma
Vestits per a temps plujós
a més per a la manipulació de betums i asfalts en calent s'utilitzaran:
botes de cuir polaines de cuir manils de cuir guants de cuir,
impermeabilitzat.

23.6 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS
23.6.1 Envans d’obra de fàbrica
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
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Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de
caigudes.
Els buits d'una vertical (baixants per exemple), seran destapats per a
l'aplomat corresponent, i després, es començarà el tancament definitiu
del buit, i per aquesta operació s’ha d’usar arnès anticaigudes amarrat
a una línia de vida. Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa
horitzontal instal·lada alternativament cada dues plantes, per a la
prevenció de caigudes. No es desmuntaran les xarxes horitzontals de
protecció de grans buits fins a estar acabats en tota la seva alçada els
ampits de tancament dels dos forjats que cada xarxa protegeix.
Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions
perimetrals instal·lades en la fase d'estructura, reposant-se les
proteccions deteriorades. S’esglaonaran les rampes d'escala de forma
provisional.
Les rampes de les escales estaran protegides perimetral, per exemple
per baranes. Es col·locaran cables de seguretat amarrats entre els
pilars (o altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el
mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig
i instal·lació de mires, entre unes altres. S'instal·larà en les zones amb
perill de caiguda d'alçada, senyals de "perill de caiguda d'alçada" i de
"obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". Totes les zones en les
quals calgui treballar, estaran suficientment il·luminades. D'utilitzar-se
portàtils estaran alimentades a 24 volts, en prevenció del risc elèctric.
Les zones de treball seran netejades d'enderrocs diàriament. A les
zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els
"ponts d'un tauló". Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per
a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de caiguda al
buit. S'instal·laran plataformes de càrrega i descàrrega de materials, o
bé s’utilitzaran muntacàrregues i portapalets.
El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos
amb les que el fabricant ho subministri, per a evitar riscos per
abocament de la càrrega. El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a
l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin
caure les peces per esfondrament durant el transport.
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures.
L'apilament de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar per a evitar les
sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.
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Els enderrocs i rebles s'evacuaran mitjançant trompes d'abocament
muntades amb aquesta finalitat, i no directament.
S'evitarà treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans de
transcorregudes 48 h. Si hi hagués vents forts podrien esfondrar-se
sobre el personal. Es prohibeix l'ús de cavallets en balconades,
terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una
protecció sòlida contra possibles caigudes al buit (xarxa vertical).
Per a l’execució d’envans de més de 2m d’alçada, caldrà usar els MAUP
amb les proteccions necessàries pel risc de caiguda d’alçada existent.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per a amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de protecció
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de PVC o de goma
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Arnès de seguretat
Botes impermeables
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

del

23.6.2 Envans de plaques cartró-guix
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
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Normalment tenen dos tipus de processos:
a) La col·locació dels suports o guies.
b) La col·locació pròpiament dita dels envans mitjançant els
seus pannells.
En la primera d'aquestes operacions el risc major és per als operaris
de muntatge degut al fet que cal realitzar-les des de les vores dels
forjats.
Les mesures de seguretat seran la utilització de cinturons de seguretat
ancorats a elements resistents, o les col·lectives que delimiten la
caiguda dels operaris com són les xarxes o baranes de seguretat, a
més de les tapes dels buits de dimensions més reduïdes.
Pel que fa al risc de caiguda de materials compost de petits objectes, i
del material que forma les guies o suports, es podrà evitar amb la
instal·lació de mesures col·lectives de seguretat, com són les xarxes
de superfície o la col·locació de viseres o marquesines a nivell de
primera planta, per així protegir a la resta del personal d'obra.
En la segona operació, la col·locació dels pannells dels envans que
componen l'estructura del tancament, els operaris han de treballar
usant EPI a les zones on no hi hagi SPC instal·lats, o bé a les zones on
la instal·lació d’aquests introdueixi més riscos que els propis de
l’execució dels treballs. Aquest personal estarà format del risc greu
que presenta el seu treball. Al realitzar aquests tancaments s'impedirà
el pas i el treball en la vertical on s'estiguin col·locant, si això no fos
possible, es col·locaran marquesines o viseres resistents. Normalment,
al finalitzar els treballs de col·locació dels envans, cal procedir a la
realització de les rematades que falten, havent-se de realitzar
aquestes operacions amb els mitjans auxiliars adequats
S'ha d'utilitzar guants en la manipulació de perfils de cartró-guix, tant
per al seu transport com per a la seva manipulació, així com quan
s'utilitzin utensilis tallants per a tall de pannells.
S'haurà d'utilitzar màscara antipols quan es realitzin treballs de tall de
ceràmica, etc. El personal que realitzi i manipuli el morter utilitzarà, a
més, guants de goma tipus làtex i ulleres antiprojeccions.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades,
permetent el pas a través dels talls i eliminant els residus originats a
través de tremujes o safates.
Les escales que s'utilitzaran han d'estar en adequades condicions de
conservació i de col·locació, amb suports estables i fixos. Si són de mà
tindran un dispositiu antilliscant, i si són de tipus tisora tindran a més
dispositius de limitació d'obertura.
Tota plataforma de treball haurà de tenir una amplària mínima de 60
cm. i estarà formada mitjançant plataformes metàl·liques amb ungles
en els extrems per a garantir la seva fixació als cavallets o bastides.
Per a l’execució d’envans de més de 2m d’alçada, caldrà usar els MAUP
amb les proteccions necessàries pel risc de caiguda d’alçada existent.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de PVC o de goma
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Arnès de seguretat
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

protecció

del

23.6.3 Mampares
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
Cops i atrapaments durant el desmuntatge d’elements pesats
Soroll
Pols
Incendi
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

Existirà a l’obra una zona destinada a l’emmagatzematge i apilament
dels materials. Aquest apilament es farà de manera que sigui estable,
efectuant-se sobre elements resistents.
Els pannells que en el desmuntatge resultin insegurs, es mantindran
apuntalats o lligats en el seu cas, a elements ferms, per garantir la
seva estabilitat i evitar esfondraments.
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Per a la càrrega i descàrrega de materials mitjançant la grua torre,
s’utilitzaran els elements adequats (eslingues, estrops, safates, etc.).
S’utilitzaran elements adients per a la càrrega, transport i descàrrega
de materials mitjançant muntacàrregues.
Els materials emprats s’apilaran en llocs allunyats de buits o obertures
als forjats o les façanes, per tal d’evitar la caiguda de material a nivells
inferiors.
La manipulació i tràfec de les mampares es durà a terme amb especial
cura, per evitar així caigudes i aixafaments.
La manipulació de les càrregues es realitzarà entre 2 o més operaris,
amb la finalitat d’evitar sobreesforços.
Per tal d’evitar impactes i interferències amb altres persones o
objectes, el personal haurà d’haver estat instruït en la manera correcta
d’efectuar el transport manual de càrregues. Planificació ergonòmica
del treball.
Es col·locaran baranes de seguretat als falsos sostres quan es canviïn
pannells i mampares que deixin forats als mateixos. Per als buits de
menor dimensió (inferior a 0,02 m2) es poden tapar amb taulons,
taulells o restes de pannells.
Els llocs d’accés o de pas d’operaris a l’interior de l’obra, s’hauran de
trobar lliures d’apilaments de materials.
El transport o entrada de materials a les zones de treball s’efectuarà
pels muntacàrregues existents o plataformes de càrrega-descàrrega.
En el cas dels elements que per les seves dimensions s’hagin
d’introduir pels finestrals existents, s’haurà d’instal·lar al menys una
línia de vida a la que s’hi lligaran els operaris que rebin el material.
Només es deixaran els finestrals oberts durant la operació de
descàrrega de materials.
Tota la maquinària durà el marcat “CE”, estarà en bon estat, tindrà un
programa de manteniment i s’utilitzarà segons s’indica al seu manual
d’utilització.
Zones de treball
Es disposarà de zones de circulació, tant vertical com horitzontal,
adequades pels operaris.
Les zones es delimitaran per tal d’evitar la circulació d’operaris per
nivells inferiors.
Es disposarà de medis per evitar la caiguda de materials sobre tercers
a la via pública (marquesines, etc.).
Es disposarà de medis auxiliars (plataformes de treball, passarel·les o
bastides) adequats pels treballs a desenvolupar, comprovant-se
periòdicament el seu estat, correcte muntatge i funcionament. Aquests
medis auxiliars tindran l’accés adequat.
A dites plataformes només tindran accés els operaris que realitzen dits
treballs.
Quan s’utilitzin bastides de cavallets a finestrals o vores de forjat, es
disposarà de les proteccions col·lectives exteriors adequades. Es
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disposarà de les proteccions col·lectives per als riscos de caiguda en
alçada (xarxes, baranes, bastides tubulars, etc.), i es comprovarà
periòdicament el seu estat de conservació, correcte muntatge i
manteniment.
La existència de diversos medis de protecció col·lectiva a l’obra, ha de
ser compatible i no produir l’existència d’un nou risc.
Els treballs simultanis en la mateixa vertical a diferent nivell,
s’efectuaran amb les mesures de protecció col·lectiva adequades, per
evitar la caiguda d’objectes sobre dels nivells inferiors.
S’establiran cables de seguretat lligats a elements estructurals sòlids,
als quals amarrar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les
operacions o treballs que ho requereixen.
En el cas de no existir plataforma de càrrega i descàrrega de materials
a cada planta, la protecció perimetral es desmuntarà únicament en el
tram necessari per introduir la càrrega de materials en un determinat
lloc, tornant-se a col·locar immediatament. En aquest cas,
s’instal·laran cables de seguretat per amarrar-hi els mosquetons dels
cinturons de seguretat durant les operacions de descàrrega de
materials a les plantes.
S’evitarà concentrar càrregues excessives de materials entre
obertures.
Es mantindran l’ordre i la neteja de les zones de pas i de treball.
Es disposarà de bona il·luminació, ja sigui natural o artificial, als
accessos, les zones de trànsit i de treball dels operaris.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà amb portalàmpades
estanc, mànec aïllant, reixeta de protecció de la bombeta i alimentació
de seguretat (24 V).
La evacuació de runes i restes de materials s’efectuarà utilitzant els
medis adequats, com ara tremujes, contenidors, recipients tancats,
etc.
Per evitar la inhalació de pols, es realitzarà el tall de material ceràmic
per via humida o amb ventilació suficient.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Xarxes de seguretat
Ancoratges especials per a amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament de les zones d’apilament
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
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Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de PVC o de goma
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Arnès de seguretat
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Protector auditiu
Mascareta autofiltrant

23.6.4 Altres

No es podrà penjar mai per un sol punt cap càrrega.
L’operador de la grua disposarà en tot moment de visió de l'operació
en desenvolupament.
El punt de recepció de càrregues haurà de suportar el pes dels
materials a descarregar, ser prou horitzontal per a evitar moviments
dels elements.
Senyalització de les àrees de treball i delimitació de les mateixes.
Els treballadors seran qualificats i estaran degudament formats.
S’haurà de senyalitzar la zona de treball per impedir l’accés de
treballadors externs a les operacions.
S’haurà de redactar un procediment de treball per informar a tots els
treballadors, que reculli les diferents fases i operacions, i les possibles
variacions establertes, i les mesures preventives i de protecció a
col·locar a cada fase.

MESURES DE PROTECCIÓ
23.6.4.1 Muntatge de peces prefabricades de sòcols
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Ordre i neteja en els llocs de treball.
S'apilaran els elements prefabricats i els apuntalaments en lloc
horitzontal i estable.
S'apilaran en alçada només en cas que l'embalatge o forma de
l'element ho permeti, amb un màxim de dues alçades com a norma
general, excepte que el fabricant permeti augmentar-ho.
Es revisaran els pesos a traslladar, distàncies del braç i àrea batuda
prèviament a qualsevol operació amb ells.
El transport per elevació dels elements prefabricats ha de realitzar-se
per penjat per mitjà d'eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos
amb pestells de seguretat. L'elevació d'elements agrupats es faran
amb aquests correctament enllaçats entre si, no hi haurà elements
solts que puguin lliscar i caure al buit.
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a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Limitadors de pes i de recorregut per a la grua
Tancament perimetral d’obra
Senyalització de la zona de treball
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Protector auditiu
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

protecció

del

23.6.4.2 Col·locació d’elements ceràmics
Riscs identificats
Caiguda d’objectes
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Trepitjada d’objectes

MESURES DE PREVENCIÓ
L'obra, o en defecte d'això, els diferents talls de treball, estaran
convenientment senyalitzats i protegits perimetralment..
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Els materials a utilitzar (rajoles, vorades, etc.) estaran convenientment
tancats o senyalitzats quan estiguin repartits pels diferents talls de
treball, per a evitar danys, cops, ensopegades, etc. als treballadors i
terceres persones.
El manipulació de materials, sempre que sigui possible, es farà per
mitjans mecànics. Quan no sigui possible, els treballadors estaran
formats i informats per al manipulació i transport de materials.
La maquinària a utilitzar (radials i altres màquines de tall,
formigonera, minidumper, compressors, martells pneumàtics, etc.),
disposaran de les proteccions, i es realitzaran les revisions indicades
pel fabricant.
Abans de començar el treball, es comprovarà que existeixen les
proteccions col·lectives necessàries per a realitzar el treball (tapes o
baranes en pous, baranes en rases, proteccions en conduccions
elèctriques, etc.).
Quan el treball es realitzi pròxim a vies en servei, es comprovarà que
existeixen la senyalització d'obres i proteccions (barreres rígides)
necessàries per a efectuar el treball.
Per a evitar sobreesforços per postures forçades, es realitzaran
rotacions d'ocupació durant la jornada de treball.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Apuntalaments
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat,
Casc de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir flor i loneta
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

protecció

23.6.5 Aïllaments i revestiments
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços
Dermatosi
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Cops per objectes en general
Projecció de partícules en els ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Emmagatzematge, subministrament i apilament de materials:
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega, el transport i
descàrrega de materials mitjançant grua torre (eslingues, entrebancs,
safates.) Existirà en obra una zona destinada a l'emmagatzematge i
apilament de materials.
S'apilaran els materials de forma estable.
L'apilament de materials s'efectuarà sobre elements resistents.
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega, el transport i
descàrrega de materials mitjançant muntacàrregues.
S'apilaran els materials allunyats dels buits o obertures en forjats o
façanes a fi d'evitar la caiguda de material a nivells inferiors.
Els llocs d'accés o pas dels operaris en l'interior de l'obra es troben
lliures d'apilaments de materials.
S'instruirà al personal sobre la forma d'efectuar el transport manual de
càrregues a fi d'evitar impactes i interferències amb persones o
objectes.
Zones de treball:
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adequades per
a operaris.
Es delimitaran les zones de treball per evitar la circulació d'operaris
per nivells inferiors.
Es disposarà de mitjans per a evitar la caiguda de materials sobre
tercers en la via pública (marquesines, viseres de protecció, sòcols,
plataformes de treball, etc.).
Es disposarà de viseres de protecció en els accessos dels operaris a
l'interior de l'obra.
Es disposarà de mitjans auxiliars (plataformes de treball, passarel·les o
bastides) adequats per al treball a desenvolupar.
Es comprovarà periòdicament el seu estat de conservació, correcte
muntatge i funcionament.
Disposaran aquests mitjans auxiliars d'accés adequat.
L'accés a les plataformes de treball es restringirà exclusivament als
operaris que realitzen els mateixos.
Abans de començar els treballs de projecció de l'aïllament, es taparan
els buits amb plàstics de manera que no surtin partícules a l'exterior.
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Es prohibeix el pas (per mitjà d'impediments físics o informació
mitjançant cartells), a operaris diferents als especialistes de projecció
d'aïllament, en la zona de treball.
Es disposarà de proteccions col·lectives per als riscos de caiguda
d’alçada (xarxes, baranes, bastides tubulars, etc.).
Es comprovarà periòdicament l'estat de conservació, correcte
muntatge i manteniment dels mitjans de protecció.
El desmuntatge de les xarxes horitzontals de protecció de grans buits,
es realitzarà únicament en el cas d'estar conclosos en tota la seva
alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada xarxa
protegeix.
L'existència de diversos mitjans de protecció col·lectiva en obra és
compatible i no provoca l'existència d'un nou risc.
Els treballs simultanis en la mateixa vertical a diferent nivell
s'efectuaran amb les mesures de protecció col·lectiva adequades, per a
evitar la caiguda d'objectes a nivells inferiors.
S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars o altre
element estructural sòlid, en els quals enganxar el mosquetó del
cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació
de mires (o per a aquells treballs que ho requereixin).
En el cas de no existir plataforma de desembarcament de materials en
cada planta, les baranes de tancament perimetral es desmuntaran
únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de materials
en un lloc determinat (reposant-se immediatament).Si es dóna el cas
anterior, s'instal·laran cables de seguretat pròxims la façana, per a
ancorar en ells els mosquetons dels cinturons de seguretat durant les
operacions d'ajuda a la descàrrega de materials en les plantes.
S'evitarà concentrar les càrregues excessives de material en les
obertures o forjats.
Es mantindrà un bon ordre i neteja en zones de pas i de treball.
Es disposarà d'il·luminació natural o artificial amb els nivells necessaris
per efectuar correctament els treballs i també en els accessos i zones
de trànsit dels operaris.
Es disposarà d'una plataforma auxiliar per a tenir el material a l'alçada
de la cintura.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges per la subjecció d’arnès anticaigudes
Baranes de seguretat (sistemes provisionals
perímetre)
Apuntalaments
Senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
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Calçat de seguretat
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Protecció auditiva (per al manipulació radial)
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.7 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
23.7.1 Instal·lació elèctrica
Riscs identificats

Caiguda d’objectes
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de persones al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços per postures forçades
Electrocució o cremades
Explosió
Incendi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules
Trepitjades d’objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
El magatzem per a apilament de material elèctric es situarà en el lloc
assenyalat.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates es vigilarà l'ordre i
la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades.
El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà
executat sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
La
il·luminació
mitjançant
portàtils
s'efectuarà
utilitzant
“portalàmpades estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la
bombeta, alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient,
per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs.
Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb
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l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció
contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra
impactes mecànics externs.
Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora”, proveïdes amb
sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els
riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
La instal·lació elèctrica a terrasses, tribunes, balconades, vols, etc.,
sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), s'efectuarà una
vegada instal·lada una xarxa tibant de seguretat entre les plantes
"sostre" i la de recolzament en la qual s'executen els treballs, per
eliminar el risc de caiguda d'alçada.
Es prohibeix en general, la utilització d'escales de mà o de bastides
sobre cavallets, en llocs amb el risc de caiguda d’alçada durant els
treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de
seguretat adequades. L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors,
estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els contactes
amb l'energia elèctrica.
Es prohibeix realitzar treballs als patis d’instal·lacions sense disposar
de plataformes intermèdies de treball (formades per MAUP), amb
accessos segurs des de les diferents plantes.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre
general al de la "companyia subministradora", guardant en lloc segur
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims en
instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran
anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per a
evitar accidents.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Presa a terra normalitzada
Interruptor diferencial a 30 mA
Interruptor diferencial a 300 mA
Enclavaments
Resguards de protecció
Extintors
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Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Arnès anticaigudes
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Eines aïllants

23.7.2 Instal·lació

de
MT:
cables,
enclavaments i preses de terra.

quadres,

cabines,

Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell ¿`?
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
Projeccions
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la
realització d'aquestes operacions es triaran d'entre els concebuts per a
tal fi, tenint en compte les característiques del treball i, en particular,
la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran i revisaran seguint les
instruccions del seu fabricant.
En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes
operacions s'ajustaran a la normativa específica que els sigui
d'aplicació. Les eines dels instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra contactes amb l'energia elèctrica.
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Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. La
il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del sòl.
Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre
general al “de la companyia subministradora”, guardant en un lloc
segur sota clau els mecanismes necessaris per a la connexió, que
seran els últims en instal·lar-se. Es col·locaran senyals amb indicacions
com les següents:
«No treballi amb equips o instal·lacions que presentin defectes
en cables o endolls»
«No desendolli els equips estirant els cables»
«No manipuli l'interior dels equips ni els desmunti»
«No sobrecarregui els endolls utilitzant lladres en sèrie»
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Presa de terra
Ancoratges especials per l’arnés de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
Enclavaments
Resguards de protecció
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllant de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnès anticaigudes
Eines aïllants

23.7.3 Instal·lació baixa tensió: línies, quadres i instal·lacions
d'enllaç

Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

77

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la
realització d'aquestes operacions es triaran d'entre els concebuts per a
tal fi, tenint en compte les característiques del treball i, en particular,
la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran i revisaran seguint les
instruccions del seu fabricant.
En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes
operacions s'ajustaran a la normativa específica que els sigui
d'aplicació. Les eines dels instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra contactes amb l'energia elèctrica.
Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. La
il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux mesurats a 2m del sòl.
Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre
general al “de la companyia subministradora”, guardant en un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els
últims en instal·lar-se. Es col·locaran senyals amb indicacions com les
següents:
«No treballi amb equips o instal·lacions que presentin defectes
en cables o endolls»
«No desendolli els equips estirant els cables»
«No manipuli l'interior dels equips ni els desmunti»
«No sobrecarregui els endolls utilitzant lladres en sèrie»
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Ús d’eines aïllants.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
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de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Presa de terra
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes

23.7.4 Instal·lació BT: interior, enllumenat general i especial i
alimentadors

Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
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Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la
realització d'aquestes operacions es triaran d'entre els concebuts per a
tal fi, tenint en compte les característiques del treball i, en particular,
la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran i revisaran seguint les
instruccions del seu fabricant.
En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes
operacions s'ajustaran a la normativa específica que els sigui
d'aplicació. Les eines dels instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra contactes amb l'energia elèctrica.
Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. La
il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux mesurats a 2m del sòl.
Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre
general al “de la companyia subministradora”, guardant en un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els
últims en instal·lar-se. Es col·locaran senyals amb indicacions com les
següents:
«No treballi amb equips o instal·lacions que presentin defectes
en cables o endolls»
«No desendolli els equips estirant els cables»
«No manipuli l'interior dels equips ni els desmunti»
«No sobrecarregui els endolls utilitzant lladres en sèrie»
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
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autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Ús d’eines aïllants.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Aspectes relacionats amb la presa de terra
Forma d'utilitzar els equips de proves
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllant de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes
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23.7.5 Xarxa de terres, amb línies, derivacions i conductors
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la
realització d'aquestes operacions es triaran d'entre els concebuts per a
tal fi, tenint en compte les característiques del treball i, en particular,
la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran i revisaran seguint les
instruccions del seu fabricant.
En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes
operacions s'ajustaran a la normativa específica que els sigui
d'aplicació. Les eines dels instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra contactes amb l'energia elèctrica.
Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. La
il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux mesurats a 2m del sòl.
Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre
general al “de la companyia subministradora”, guardant en un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els
últims en instal·lar-se. Es col·locaran senyals amb indicacions com les
següents:
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«No treballi amb equips o instal·lacions que presentin defectes
en cables o endolls»
«No desendolli els equips estirant els cables»
«No manipuli l'interior dels equips ni els desmunti»
«No sobrecarregui els endolls utilitzant lladres en sèrie»
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Ús d’eines aïllants.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Aspectes relacionats amb la presa de terra
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
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Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes

23.7.6 Maniobres, mesures, assajos i verificacions
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la
realització d'aquestes operacions es triaran d'entre els concebuts per a
tal fi, tenint en compte les característiques del treball i, en particular,
la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran i revisaran seguint les
instruccions del seu fabricant.
En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes
operacions s'ajustaran a la normativa específica que els sigui
d'aplicació. Les eines dels instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra contactes amb l'energia elèctrica.
Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. La
il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux mesurats a 2m del sòl.
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Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica
de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre
general al “de la companyia subministradora”, guardant en un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els
últims en instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació seran anunciades a tot el
personal de l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents.
L'entrada en servei de les cel·les de transformació, s'efectuarà amb
l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Prefectura d'obra i
d'aquesta Direcció facultativa. Abans de fer entrar en servei les cel·les
de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la sala
de: la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols
química sec, farmaciola i que els operaris es troben vestits amb les
peces de protecció personal. Quan es realitzen proves d'aïllament en
una instal·lació, és necessari tenir en compte que pot quedar
carregada a la tensió subministrada per l'equip utilitzat en les proves,
a causa de les capacitats existents entre els conductors i entre aquests
i terra. Si bé en la majoria dels casos aquesta càrrega és molt petita,
s’haurà de prendre la precaució de conducta a la seva descàrrega una
vegada finalitzades les operacions, mitjançant el procediment ja
descrit de posada a terra i en curtcircuit.
Els treballadors no hauran d'entrar en llocs on existeixin elements
accessibles en tensió si no es disposa d'una il·luminació que permeti
realitzar el seu treball de forma segura. Per a realitzar les proves en
condicions de seguretat, és necessari disposar d'uns nivells
d'il·luminació en la zona de treball d’acord amb les exigències visuals
de la tasca i sense enlluernaments.
Maniobres
Per a cada tipus de maniobra s'haurà d'elaborar una sistemàtica
segura d'execució que contempli el següent:
a) La seqüència d'operacions a realitzar
b) Els equips auxiliars i els de protecció individual requerits
c) Les comprovacions prèvies d'aquests equips
d) Els casos que poden obligar a suspendre l'execució de la
maniobra
Quan el treballador hagi de realitzar una maniobra en alta tensió de
forma directa sobre el seccionador o interruptor, s'haurien d'emprar
els equips o mesures adequades a les característiques de la instal·lació
que es maniobra i amb la certificació corresponent, si escau.
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La instal·lació de dispositius automàtics de enclavament que
impedeixin l'obertura del seccionador amb càrrega.
La instal·lació de resguards entre l'aparell de maniobra i el dispositiu
d'accionament manual, de manera que, si es produeix l'arc o l'explosió
de l'aparell, s'impedeixi que les projeccions o l'ona de xoc afectin a
l'operador.
La instal·lació de sistemes d'accionament a distància en els
interruptors automàtics, la qual cosa evita tot risc per al treballador.
En els seccionadors de posada a terra i en curtcircuit, la instal·lació de
dispositius de enclavament automàtic que impedeixin el seu
accionament abans d'haver desconnectat la font de tensió.
Mesures, assajos i verificacions
Per a cada tipus de prova que suposi un grau rellevant de complexitat
s'haurà de planificar un procediment que garanteixi la seva realització
de manera segura.
Quan existeixi la possibilitat que altres persones o treballadors aliens a
les operacions entrin en la zona de treball és necessària conducta a la
seva delimitació i senyalització. La delimitació pot efectuar-se
mitjançant la col·locació de tanques o barreres que impedeixin l'accés
a la zona de treball o bé utilitzant cintes o bandes amb colors diferents
en els suports dels quals poden col·locar-se senyals de perill i
prohibició d'accedir a la zona.
Aspectes relacionats amb la posada a terra
En general, totes les parts conductores accessibles al treballador que
realitza les operacions han de ser connectades a terra durant el temps
que duri la seva execució. Així mateix, tots els terminals o borns
posats a terra, tant dels equips usats per a realitzar les proves com de
la instal·lació que va a ser objecte d'elles, han de ser tractats com
elements en tensió mentre no es comprovi que no ho estan. Abans
d'instal·lar la posada a terra és necessari aïllar la instal·lació en proves
desconnectant-la de tota font d'alimentació i suprimint la tensió.
S'haurà d'emprar una connexió de posada a terra comuna per als
equips usats en les proves i la part de la instal·lació en proves. Així
mateix, si les proves impliquen la circulació d'intensitats molt altes es
recomana utilitzar un conductor de tornada, amb la finalitat d'evitar
l'aparició de tensions de passada i de contacte perilloses. Si l'estesa
d’aquest conductor de tornada presentés grans dificultats, el
procediment de treball ha d'assegurar una protecció adequada dels
treballadors enfront d'aquestes tensions de passada o de contacte, per
exemple, mitjançant plataformes o recintes equipotencials.
En el cas que s'empri algun vehicle en la zona de proves, el seu xassís
haurà de ser posat a terra. La protecció contra les tensions de contacte
respecte al vehicle, pannell d'instruments i altres parts conductores
accessibles als treballadors, pot ser realitzada mitjançant aïllaments
adequats o mitjançant una connexió equipotencial. Una vegada
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conclosos els treballs, abans d'aixecar les restriccions per al lliure
accés a la zona, cal suprimir la tensió de la instal·lació en proves i
deixar instal·lat un equip de posada a terra i en curtcircuit. Per altra
banda, en el cas que la instal·lació en proves posseeixi condensadors
d'elevada capacitat, abans d'instal·lar la posada a terra, els
condensadors haurien
de ser descarregats mitjançant un
descarregador que posseeixi una resistència dimensionada per a
l'energia acumulada en els condensadors. A continuació, s'ha d'aplicar
una posada a terra i en curtcircuit directament connectada als
terminals de dites condensadores quan l'energia emmagatzemada en
ells caigui a un nivell en el qual es pugui fer això de forma segura.
Utilització dels equips de proves Els terminals o elements accessibles
dels equips de mesura i altres instruments utilitzats per a realitzar les
proves han d'estar aïllats (per exemple, amb maneguets aïllants) per a
protegir als treballadors dels riscos derivats de les tensions que poden
aparèixer en els mateixos durant aquestes proves. En general, s'ha
d'evitar tendir en la zona de proves els cables dels equips utilitzats en
elles, tret que aquests cables disposin d'un apantallament o blindatge
metàl·lic, o bé, s'utilitzin altres sistemes que assegurin una protecció
equivalent.
S'haurien d'ordenar tots els cables, de manera que es mantinguin
separats els de comandament, els de força i els de posada a terra. En
el cas que els treballadors hagin de romandre en la zona de proves
durant l'execució d'aquestes en tensió, el Cap de Treball o el
responsable de la seva execució, haurà de vigilar el seu
desenvolupament i disposar d'un mitjà que li permeti la desconnexió
immediata dels circuits de prova en cas d'emergència.
Supervisió de les operacions El Cap de Treball o el responsable de les
proves han d'assegurar-se del compliment de la seqüència
d'operacions d'acord amb el procediment establert. Entre altres coses,
haurà de comprovar:
- Que el dispositiu de desconnexió de l'alimentació elèctrica per
a les proves està clarament identificat i és fàcilment accionable
en cas d'emergència.
- Que les preses de terra estan clarament identificades i en bon
estat.
- Que l'equip de protecció individual i els de protecció auxiliar
estan en bon estat i s'utilitzen de forma correcta.
- Que els sistemes de senyalització i delimitació estan
correctament instal·lats.
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
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El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Ús d’eines aïllants.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Aspectes relacionats amb la presa de terra
Forma d'utilitzar els equips de proves
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes
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23.7.7 Treballs en instal·lacions elèctriques sense tensió
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Supressió de la tensió.
Una vegada identificats la zona i els elements de la instal·lació on es
va a realitzar el treball se seguirà el procés que es descriu a
continuació:
 Desconnectar.


Prevenir qualsevol possible realimentació.



Verificar l'absència de tensió.



Posar a terra i en curtcircuit.



Protegir enfront d'elements pròxims en tensió, si escau, i
establir una senyalització de seguretat per a delimitar la zona de
treball.

Fins que no s'hagin completat les cinc etapes no podrà autoritzar-se
l'inici del treball sense tensió i es considerarà en tensió la part de la
instal·lació afectada. No obstant això, per a establir la senyalització de
seguretat indicada en la cinquena etapa podrà considerar-se que la
instal·lació està sense tensió si s'han completat les quatre etapes
anteriors i no poden envair-se zones de perill d'elements pròxims en
tensió.
Abans d'iniciar el treball en una instal·lació d'alta tensió es notificarà al
responsable de la instal·lació elèctrica el tipus de treball a realitzar, la
seva localització i les repercussions per a la instal·lació. El permís per a
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iniciar els treballs ho donarà el responsable de la instal·lació,
preferiblement per escrit. També és desitjable que el responsable de
portar a terme la supressió de la tensió deixi constància per escrit que
s'han finalitzat totes les etapes del procés i la instal·lació es troba apta
per a poder treballar en ella sense tensió.
Una vegada conclosos els treballs el responsable dels mateixos ha de
constatar que tot el personal ha sortit de la zona de treball i s'han
retirat els equips i eines utilitzats. Per a restablir la tensió se seguirà el
procés invers a l'empleat per a suprimir la tensió.
Desconnectar.
La part de la instal·lació en la qual es va a realitzar el treball ha
d'aïllar-se de totes les fonts d'alimentació. L'aïllament estarà constituït
per una distància en aire, o la interposició d'un aïllant, suficients per a
garantir elèctricament aquest aïllament. Els condensadors o altres
elements de la instal·lació que mantinguin tensió després de la
desconnexió haurien de descarregar-se mitjançant dispositius
adequats. Amb la finalitat d'aïllar la part de la instal·lació on es va a
realitzar el treball sense tensió, han de ser oberts tots els interruptors
o interruptors automàtics i seccionadors, mitjançant els quals aquesta
instal·lació es pugui connectar a les fonts d'alimentació conegudes.
També pot utilitzar-se per a això l'extracció de fusibles i l'obertura dels
ponts emprats per a unir diferents trams d'una línia o instal·lació
elèctrica.
L'obertura ha de començar accionant els aparells preparats per a obrir
amb càrrega. Després s'obriran els seccionadors. L'anterior es pot
complementar amb la retirada dels fusibles i, si escau, l'obertura dels
ponts, extracció de carretons, etc., amb la finalitat d'augmentar les
garanties de mantenir aïllada la instal·lació en la qual va a realitzar-se
el treball. Es tindran en compte les característiques i limitacions
intrínseques de cada tipus d'aparell.
La desconnexió ha d'incloure el conductor neutre quan existeixi. En
aquest cas, que sol ser habitual en les instal·lacions de baixa tensió, si
és possible, la desconnexió del conductor neutre ha de ser l'última en
realitzar-se.
En alta tensió, la desconnexió per a aïllar una part de la instal·lació de
les fonts d'alimentació es contempla en la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-RAT 06.
En relació amb la necessitat de garantir l'aïllament de la instal·lació
respecte a totes les fonts d'alimentació:
• La instal·lació pot formar part d'un llaç, el que implica la
necessitat de realitzar la desconnexió dels diferents costats.
• La instal·lació pot incloure condensadors. En tals casos, serà
necessària conducta a la seva descàrrega després de
desconnectar totes les fonts d'alimentació, seguint el
procediment que s'indicarà més endavant.
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• Les instal·lacions de corrent continu destinades a tracció
elèctrica. En elles, els motors poden tenir un funcionament
reversible, actuant com generadors durant la frenada del
sistema de tracció.
Prevenir qualsevol possible realimentació.
Els dispositius de maniobra utilitzats per a desconnectar la instal·lació
han
d'assegurar-se
contra
qualsevol
possible
reconnexió,
preferentment per bloqueig del mecanisme de maniobra, i haurà de
col·locar-se, quan sigui necessari, una senyalització per a prohibir la
maniobra. En absència de bloqueig mecànic, s'adoptaran amidades de
protecció equivalents. Quan s'utilitzin dispositius telecomandaments
haurà d'impedir-se la maniobra errònia dels mateixos des del
telecomandament. Quan sigui necessària una font d'energia auxiliar
per a maniobrar un dispositiu de cort, aquesta haurà de desactivar-se
o haurà d'actuar-se en els elements de la instal·lació de manera que la
separació entre el dispositiu i la font quedi assegurada.
En el cas d'utilitzar el bloqueig o enclavament mecànic del mecanisme
de maniobra, aquest es pot efectuar mitjançant l'ocupació de cadenats
o panys, combinats, si escau, amb cadenes, passadors o altres
elements destinats a aconseguir la immobilització de l'òrgan
d'accionament de l'aparell de maniobra
Al costat del dispositiu de bloqueig, es recomana col·locar un senyal
indicant la prohibició de maniobrar l'aparell, sobretot, si no s'ha pogut
realitzar el bloqueig mecànic del mateix.
L'òrgan d'accionament del dispositiu de desconnexió haurà de tenir un
disseny apropiat per a realitzar el seu bloqueig. També és aconsellable
que faciliti la col·locació de senyals de «prohibit maniobrar»
complementades. Molts dels aparells de maniobra, sobretot els
utilitzats en les instal·lacions d'alta tensió, empren fonts d'energia
auxiliar per al seu accionament: motors elèctrics, aire comprimit o
energia acumulada mitjançant ressorts. Totes aquestes fonts auxiliars i
d'energia han de desactivar-se.
 La desactivació de les fonts auxiliars d'energia elèctrica es pot
aconseguir desconnectant el circuit auxiliar mitjançant un
procediment fiable que pot ser objecte, al seu torn, d'un sistema
de bloqueig o enclavament.


La desactivació dels sistemes pneumàtics auxiliars s'aconsegueix
tancant el subministrament d'aire comprimit i descarregant el
circuit pneumàtic d'alimentació. Per a això cal que la instal·lació
d'aire estigui dotada d'una vàlvula de cort i despresurització.



Els aparells que utilitzen ressorts per al seu accionament,
després de la desconnexió han de quedar sense energia
mecànica acumulada en els ressorts.
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També pot considerar-se com bloqueig mecànic l'assolit mitjançant els
aparells extraíbles quan, després d'efectuar la desconnexió, són
retirats del seu allotjament en la instal·lació i es fixa aquesta posició
mitjançant un mitjà segur.
En el cas dels seccionadors, altra forma de prevenir la seva reconnexió
consisteix en el bloqueig físic que s'assoleix intercalant una placa de
material aïllant amb les característiques d'aïllament adequades i
dissenyada especialment per a tal fi.
En els dispositius de maniobra controlats a distància, mitjançant
telecomandaments o centres de control, és necessari impedir la
maniobra errònia des del propi telecomandament. Això es podria
aconseguir bloquejant el propi dispositiu de comandament en el centre
de control i col·locant sobre ell un senyal de «prohibit maniobrar». En
aquests casos, el enclavament pot requerir una actuació sobre la
pròpia lògica del telecomandament i considerar la fiabilitat dels equips
elèctrics i electrònics involucrats.
Verificar l'absència de tensió.
S'ha de realitzar immediatament abans d'efectuar la posada a terra i
en curtcircuit de la instal·lació amb la finalitat de reduir al mínim la
possibilitat que la instal·lació es connecti a una font de tensió per error
o avaria en l'interval de temps que intervé entre la verificació de
l'absència de tensió i la connexió a terra i en curtcircuit.
En les instal·lacions d'alta tensió és obligatori comprovar el correcte
funcionament
de
l'equip
verificador
d'absència
de
tensió
immediatament abans i després de realitzar la citada verificació.
També és recomanable realitzar aquesta comprovació en els equips
emprats per a verificar l'absència de tensió en les instal·lacions de
baixa tensió La verificació de l'absència de tensió ha de fer-se en
cadascuna de les fases i en el conductor neutre, en cas d'existir.
També es recomana verificar l'absència de tensió en totes les masses
accessibles susceptibles de quedar eventualment en tensió.
Posada a terra i en curtcircuit.
Les parts de la instal·lació on es vagi a treballar han de posar-se a
terra i en curtcircuit:
 En les instal·lacions d'alta tensió.


En les instal·lacions de baixa tensió que, per inducció o per
altres raons, puguin posar-se accidentalment en tensió.

Els equips o dispositius de posada a terra i en curtcircuit han de
connectar-se en primer lloc a la presa de terra i a continuació als
elements a posar a terra i han de ser visibles des de la zona de treball.
Si això últim no fos possible, les connexions de posada a terra han de
col·locar-se tan prop de la zona de treball com es pugui.
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Els conductors utilitzats per a efectuar la posada a terra, el curtcircuit
i, si escau, el pont, haurien de ser adequats i tenir la secció suficient
per al corrent de curtcircuit de la instal·lació en la qual es col·loquen.
Es prendran precaucions per a assegurar que les posades a terra.
romanguin correctament connectades durant el temps que es realitza
el treball. Quan hagin de desconnectar-se per a realitzar mesuraments
o assajos, s'adoptaran mesures preventives apropiades addicionals. Els
dispositius telecomandaments utilitzats per a la posada a terra i en
curtcircuit d'una instal·lació seran d'accionament segur i la seva posició
en el telecomandament estarà clarament indicada.
Protegir enfront dels elements pròxims en tensió i establir una
senyalització de seguretat per a delimitar la zona de treball.
Si hi ha elements d'una instal·lació, pròxims a la zona de treball que
hagin de romandre en tensió, haurien d'adoptar-se amidades de
protecció addicionals, que s'aplicaran abans d'iniciar el treball, segons
el que es disposa en l'apartat 7 de l'article 4 d'aquest Reial decret.
La senyalització i delimitació es poden efectuar utilitzant tanques,
cintes o cadenes aïllants dissenyades a aquest efecte, així com senyals
de perill, prohibició o obligació.
Reposició de la tensió.
La reposició de la tensió només començarà, una vegada finalitzat el
treball, després que s'hagin retirat tots els treballadors que no resultin
indispensables i que s'hagin recollit de la zona de treball les eines i
equips utilitzats. El procés de reposició de la tensió comprendrà:
• La retirada, si les hagués, de les proteccions addicionals i de la
senyalització que indica els límits de la zona de treball.
• La retirada, si l'hagués, de la posada a terra i en curtcircuit.
• El desbloqueig i/o la retirada de la senyalització dels dispositius de
cort.
• El tancament dels circuits per a reposar la tensió.
Des del moment que se suprimeixi una de les mesures inicialment
adoptades per a realitzar el treball sense tensió en condicions de
seguretat es considerarà en tensió la part de la instal·lació afectada.
Reposició de fusibles.
En el cas particular de la reposició de fusibles en les instal·lacions
indicades en el primer paràgraf de l'apartat 4 de la part A.1 d'aquest
annex:
• No serà necessària la posada a terra i en curtcircuit quan els
dispositius de desconnexió a banda i banda del fusible estiguin a
la vista del treballador, el cort sigui visible o el dispositiu
proporcioni garanties de seguretat equivalents, i no existeixi
possibilitat de tancament intempestiu.
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• Quan els fusibles estiguin connectats directament al primari
d'un transformador, serà suficient amb la posada a terra i en
curtcircuit del costat d'alta tensió, entre els fusibles i el
transformador.
Treballs en línies aèries i conductors d'alta tensió.
En els treballs en línies aèries nues i conductors nus d'alta tensió s'han
de col·locar les posades a terra i en curtcircuit a banda i banda de la
zona de treball, i en cadascun dels conductors que entren en aquesta
zona; almenys un dels equips o dispositius de posada a terra i en
curtcircuit ha de ser visible des de la zona de treball. Aquestes regles
tenen les següents excepcions:
• Per a treballs específics en els quals no hi ha cort de
conductors durant el treball, és admissible la instal·lació d'un sol
equip de posada a terra i en curtcircuit en la zona de treball.
• Quan no és possible veure, des dels límits de la zona de
treball, els equips o dispositius de posada a terra i en curtcircuit,
s'ha de col·locar, a més, un equip de posada a terra local, o un
dispositiu addicional de senyalització, o qualsevol altra
identificació equivalent.
• Quan el treball es realitza en un solo conductor d'una línia
aèria d'alta tensió, no es requerirà el curtcircuit en la zona de
treball.
Treballs en instal·lacions amb condensadors que permetin una
acumulació perillosa d'energia.
S'efectuarà i assegurarà la separació de les possibles fonts de tensió
mitjançant la seva desconnexió, ja sigui amb cort visible o testimonis
d'absència de tensió fiables. S'aplicarà un circuit de descàrrega als
borns dels condensadors, que podrà ser el circuit de posada a terra i
en curtcircuit, que es fa referència en l'apartat següent quan inclogui
un seccionador de terra i s'esperarà el temps necessari per a la
descàrrega. S'efectuarà la posada a terra i en curtcircuit dels
condensadors.
Quan entre aquests i el mitjà de cort existeixin elements
semiconductors, fusibles o interruptors automàtics, l'operació es
realitzarà sobre els borns dels condensadors.
Treballs en transformadors i en màquines en alta tensió
Per a treballar sense tensió en un transformador de potència o de
tensió es deixaran sense tensió tots els circuits del primari i tots els
circuits del secundari. Si les característiques dels aparells de tall ho
permeten, s'efectuarà primer la separació dels circuits de menor
tensió. Per a la reposició de la tensió es procedirà inversament. Per a
treballar sense tensió en un transformador d'intensitat, o sobre els
circuits que alimenta, es deixarà prèviament sense tensió el primari.
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Es prohibeix l'obertura dels circuits connectats al secundari estant el
primari en tensió, tret que sigui necessari per alguna causa, en aquest
cas haurien de curtcircuitar-se els borns del secundari. Abans de
manipular en l'interior d'un motor elèctric o generador haurà de
comprovar-se:
• Que la màquina està completament parada
• Que estan desconnectades les alimentacions.
• Que els borns estan en curtcircuit i a terra.
• Que la protecció contra incendis està bloquejada.
• Que l'atmosfera no és nociva, tòxica o inflamable

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Banqueta de maniobra
Comprovadors de tensió
Catifa aïllant
Aspectes relacionats amb la presa de terra
Senyalització dels riscs al treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Enclavaments
Resguards de protecció
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes

23.7.8 Treballs en instal·lacions elèctriques amb tensió
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
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Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
Els treballs en tensió haurien de ser realitzats per treballadors
qualificats, seguint un procediment prèviament estudiat i, quan la seva
complexitat o novetat ho requereixi, assajat sense tensió, que s'ajusti
als requisits indicats a continuació. Els treballs en llocs on la
comunicació sigui difícil, per la seva orografia, confinament o altres
circumstàncies, haurien de realitzar-se estant presents, almenys, dos
treballadors amb formació en matèria de primers auxilis.
El mètode de treball emprat i els equips i materials utilitzats haurien
d'assegurar la protecció del treballador enfront del risc elèctric,
garantint, en particular, que el treballador no pugui contactar
accidentalment amb qualsevol altre element a potencial diferent al
seu. Entre els equips i materials citats es troben:
 Els accessoris aïllants (pantalles, cobertes, beines, etc.) per al
recobriment de parts actives o masses.


Els útils aïllants o aïllats (eines, pinces, puntes de prova, etc.)



Les perxes aïllants



Els dispositius aïllants o aïllats (banquetes, catifes, plataformes
de treball, etc.).



Els equips de protecció individual enfront de riscos elèctrics

A l'efecte del disposat en l'apartat anterior, els equips i materials per a
la realització de treballs en tensió es triaran, d'entre els concebuts per
a tal fi, tenint en compte les característiques del treball i dels
treballadors i, en particular, la tensió de servei, i s'utilitzaran,
mantindran i revisaran seguint les instruccions del seu fabricant. En
qualsevol cas, els equips i materials per a la realització de treballs en
tensió s'ajustaran a la normativa específica que els sigui d'aplicació.
Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els
permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti
realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades.
Els treballadors no duran objectes conductors, com polseres, rellotges,
cadenes o tancaments de cremallera metàl·lics que puguin contactar
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accidentalment amb elements en tensió. La zona de treball haurà de
senyalitzar-se i/o delimitar-se adequadament, sempre que existeixi la
possibilitat que altres treballadors o persones alienes penetrin en
aquesta zona i accedeixin a elements en tensió.
Les mesures preventives per a la realització de treballs a l'aire lliure
haurien de tenir en compte les possibles condicions ambientals
desfavorables, de manera que el treballador quedi protegit en tot
moment; els treballs es prohibiran o suspendran en cas de tempesta,
pluja o vent forts, nevades, o qualsevol altra condició ambiental
desfavorable que dificulti la visibilitat, o la manipulació de les eines. Els
treballs en instal·lacions interiors directament connectades a línies
aèries elèctriques haurien d'interrompre's en cas de tempesta.
DISPOSICIONS ADDICIONALS PER A TREBALLS EN ALTA
TENSIÓ
El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que
serà el treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del
mateix; si l'amplitud de la zona de treball no li permetés una vigilància
adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un altre treballador qualificat.
El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació
on es realitza el treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a
les exigències del treball. Els treballadors qualificats haurien de ser
autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar el tipus de treball
que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat
per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual
haurà de definir-se per escrit i incloure la seqüència de les operacions
a realitzar, indicant, en cada cas: les mesures de seguretat que han
d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a utilitzar i, si cal, les
instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat.
Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball.
L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació
de la capacitat del treballador per a seguir correctament el
procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament,
o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en
qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització
haurà de retirar-se quan s'observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest
que l'estat a la situació transitòria del treballador no s'adeqüen a les
exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.
Reposició de ploms.
En instal·lacions de baixa tensió pot realitzar-la un treballador
autoritzat, quan la maniobra del dispositiu portafusible comporti la
desconnexió del fusible i el material d'aquell ofereixi una protecció
completa contra els contactes directes i els efectes d'un possible arc
elèctric.
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En instal·lacions d'alta tensió s’utilitzaran perxes que garanteixin un
adequat nivell d'aïllament i es prenguin amidades de protecció enfront
dels efectes d'un possible curtcircuit o contacte elèctric directe.

(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES PREVENCIÓ
MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Presa de terra
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
Senyalització de riscos al treball
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes

23.7.9 Treballs en proximitat d’instal·lacions en tensió
Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls per manipulació d'eines manuals
Cops per manipulació de guies i conductors
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte.
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
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En tot treball en proximitat d'elements en tensió, el treballador haurà
de romandre fora de la zona de perill i el més allunyat d'ella que el
treball permeti.
Preparació del treball.
Abans d'iniciar el treball en proximitat d'elements en tensió, un
treballador autoritzat, en el cas de treballs en baixa tensió, o un
treballador qualificat, en el cas de treballs en alta tensió, determinarà
la viabilitat del treball, tenint en compte el disposat en el paràgraf
anterior i les restants disposicions del present annex. De ser el treball
viable, haurien d'adoptar-se les mesures de seguretat necessàries per
a reduir al mínim possible:
El nombre d'elements en tensió.
Les zones de perill dels elements que romanguin en tensió, mitjançant
la col·locació de pantalles, barreres, evolupants o protectors aïllants
les característiques dels quals (mecàniques i elèctriques) i forma
d'instal·lació garanteixin la seva eficàcia protectora Si, a pesar de les
mesures adoptades, segueixen existint elements en tensió les zones
de la qual de perill són accessibles, s'haurà de:
Delimitar la zona de treball respecte a les zones de perill; la delimitació
serà eficaç respecte a cada zona de perill i s'efectuarà amb el material
adequat. Informar als treballadors directa o indirectament implicats,
dels riscos existents, la situació dels elements en tensió, els límits de
la zona de treball i quantes precaucions i mesures de seguretat hagin
d'adoptar per a no envair la zona de perill, comunicant-los, a més, la
necessitat que ells, al seu torn, informin sobre qualsevol circumstància
que mostri la insuficiència de les mesures adoptades.
Realització del treball.
Els treballadors autoritzats haurien de vetllar pel compliment de les
mesures de seguretat i controlar, en particular, el moviment dels
treballadors i objectes en la zona de treball, tenint en compte les seves
característiques, els seus possibles desplaçaments accidentals i
qualsevol altra circumstància que pogués alterar les condicions que
s'ha basat la planificació del treball. La vigilància no serà exigible quan
els treballs ho realitzin fora de la zona de proximitat o en instal·lacions
de baixa tensió.
Accés a recintes de servei i envolupants de material elèctric.
L'accés a recintes independents destinats al servei elèctric o a la
realització de proves o assajos elèctrics, estarà restringit als
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treballadors autoritzats, o a personal, sota la vigilància continuada
d'aquests, que hagi estat prèviament informat dels riscos existents i
les precaucions a prendre.
Les portes d'aquests recintes haurien de senyalitzar-se indicant la
prohibició d'entrada al personal no autoritzat. Quan en el recinte no
hagi personal de servei, les portes haurien de romandre tancades de
manera que s'impedeixi l'entrada del personal no autoritzat. L'obertura
de cel·les, armaris i altres evolupants de material elèctric estarà
restringida a treballadors autoritzats. L'accés als recintes i l'obertura
de les evolupants per part dels treballadors autoritzats només podrà
realitzar-se, en el cas que l'empresari per al qual aquests treballen i el
titular de la instal·lació no siguin una mateixa persona, amb el
coneixement i permís d'aquest últim.
Obres i altres activitats en les quals es produeixin moviments o
desplaçaments d'equips o materials en la proximitat de línies
aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques.
Per a la prevenció del risc elèctric en activitats en les quals es
produeixen o poden produir moviments o desplaçaments d'equips o
materials en la proximitat de línies aèries, subterrànies o altres
instal·lacions elèctriques haurà d'actuar-se de la següent forma:
Abans del començament de l'activitat s'identificaran les possibles línies
aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques existents en la
zona de treball, o en les seves proximitats. Si, en alguna de les fases
de l'activitat, existeix risc que una línia subterrània o algun altre
element en tensió protegit pugui ser arribat a, amb possible
trencament del seu aïllament, s'haurien de prendre les mesures
preventives necessàries per a evitar tal circumstància.
A l'efecte de la determinació de les zones de perill i proximitat, i de la
consegüent delimitació de la zona de treball i vies de circulació,
haurien de tenir-se especialment en compte: Els elements en tensió
sense protegir que es trobin més pròxims en cada cas o circumstància.
Els moviments o desplaçaments previsibles d'equips o materials.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Delimitació i senyalització de la zona de treball
Aspectes relacionats amb la presa de terra
Forma d'utilitzar els equips de proves
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Enclavaments
Resguards de protecció
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Senyalització de riscos al treball
Mantenir les proteccions col·lectives de la fase anterior en zones amb
el risc de caiguda en alçada
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnés anticaigudes

23.8 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

23.8.1 Instal·lacions de ventilació
Riscs identificats

Caiguda d’objectes
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de persones al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços per postures forçades
Cremades
Els inherents al tipus de bastida o medi auxiliar a utilitzar
Els inherents als treballs de soldadura elèctrica i oxitall
Cops per objectes en general
Projecció de partícules
Trepitjades d’objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
A) Treballs de recepció i apilament de material i maquinària d'aire
condicionat.
Els climatizadors s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables
mitjançant el ganxo de la grua. Es posaran a terra sobre una superfície
de taulons de repartiment. Des d'aquest punt es transportarà al lloc
d'apilament o a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es
governaran mitjançant caps que subjectaran operaris, per a evitar els
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riscos atrapaments, talls o caigudes per colla de la càrrega. Es
prohibeix expressament guiar les càrregues pesades directament amb
les mans o el cos. El transport o canvi d'ubicació horitzontal mitjançant
corrons, s'efectuarà utilitzant exclusivament al personal necessari, que
empenyerà sempre la càrrega des dels laterals, per a evitar el risc de
caigudes i cops pels corrons ja utilitzats. No es permetrà l'amarrament
a "punts forts" per a tracció abans d'esgotat el temps d'enduriment de
el "punt fort" segons el fabricant, per a evitar el esfondrament sobre
les persones o sobre les coses. L'ascens o descens a una bancada de
posició d'una determinada màquina, s'executarà mitjançant pla inclinat
construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada
(corrons de desplaçament i "carraca" o "tráctel" de tracció amarrat a
un "punt fort" de seguretat). Les caixes o contenidors de les consoles
es descarregaran fleixades o lligades sobre safata o plataformes
enplintades, per evitar abocaments de la càrrega. Es prohibeix utilitzar
els fleixos com agafadors de càrrega. Els blocs de xapa seran
descarregats fleixats mitjançant ganxo de la grua. Les safates seran
transportades fins al magatzem d'apilament governades mitjançant
caps guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los directament amb
les mans.
L'emmagatzemat de xapes es situarà en els llocs ressenyats per a
eliminar els riscos per interferències en els llocs de pas.
B) Treballs de muntatge de canonades.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït, a pes per un sol
home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a endarrere, de tal forma
que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar
els cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o
il·luminats a contrallum). Les canonades pesades seran transportades
per un mínim de dos homes, guiats per un tercer en les maniobres de
canvis d'adreça i ubicació. Una vegada aplomades les "columnes", es
tornaran a posar les proteccions, de tal forma que deixin passar els fils
dels "ploms". Les proteccions s'aniran traient conforme ascendeixi la
columna muntada. Si queda buit amb el risc d'ensopegada o caiguda
per ell, es reposarà la protecció fins a la conclusió del patinet. Els
retalls sobrants, s'aniran retirant conforme es produeixin, a un lloc
determinat, per a la seva posterior recollida i abocament, i evitar el
risc de trepitjades d'objectes. Es prohibeix soldar amb plom en llocs
tancats per a evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb
soldadura de plom es realitzaran sota corrent d'aire. El local destinat
per a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, es
situarà en el lloc ressenyat i estarà dotat de ventilació constant per
"corrent d'aire". Sobre la porta del magatzem de gasos liquats es
col·locarà un senyal normalitzat de "perill explosió" i una altra de
"prohibit fumar". Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats
s'instal·larà un extintor de pols química sec. Es prohibeix "fer massa"
(connectar la pinça), a part de les instal·lacions, per a evitar contactes
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elèctrics. Les ampolles, (o bombones), de gasos liquats, es
transportaran i romandran en els carros porta ampolles. S'evitarà
soldar (o utilitzar l’oxitall), amb les bombones (o ampolles) de gasos
liquats exposats al sol. S'instal·laran uns rètols de precaució en el
magatzem de gasos liquats, en el taller de muntatge i sobre
l'apilament de canonades i valvuleria de coure, amb la següent
llegenda: NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE
EN CONTINGUIN; ES PRODUEIX "ACETILUR DE COURE" QUE ÉS UN
COMPOST EXPLOSIU.
C) Muntatge de conductes i reixetes.
Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats
per a evitar els riscos per interferències. Les xapes metàl·liques,
s'emmagatzemaran en paquets sobre dorments de repartiment en els
llocs assenyalats. Les xapes metàl·liques seran retirades de l'apilament
per al seu tall i formació del conducte, per un mínim de dos homes,
per a evitar el risc de talls o cops per desequilibri. Durant el tall amb
cisalla les xapes romandran recolzades sobre els bancs i subjectes, per
a evitar els accidents per moviments indesitjables, especialment de les
fulles retallades. Els trams de conducte, s'evacuaran del taller de
muntatge com més aviat millor per a la seva conformació en la seva
ubicació definitiva, i evitar accidents en el taller, per saturació
d'objectes. Els trams de conducte, es transportaran mitjançant
eslingues que els abracin de "boca a boca" per l'interior del conducte,
mitjançant el ganxo de la grua, per a evitar el risc de abocament de la
càrrega sobre les persones. Es prohibeix abandonar al terra fulles,
tallants, engrapadores i remachadoras per evitar els accidents per
trepitjada d'objectes. Els muntatges dels conductes en les cobertes se
suspendran sota règim de vents forts per a evitar el descontrol de les
peces i els accidents als operaris o a tercers. Les reixetes es muntaran
des d’escales de tisora proveïdes de sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura, per a eliminar el risc de caiguda. Els conductes a
situar en alçades considerables s'instal·laran des de bastides tubulars
amb plataformes de treball d'un mínim de 60 cm. d'amplària,
envoltades de baranes sòlides de 90 cm. d'alçada, formades per
passamans, llistó intermedi i sòcol.
D) Posada a punt i proves de la instal·lació.
Abans de l'inici de la posada en servei, s'instal·laran les proteccions de
les parts mòbils, per evitar el risc d’atrapaments. No es connectarà ni
posaran en funcionament les parts mòbils d'una màquina, sense abans
haver apartat d'elles eines que s'estiguin utilitzant, per a evitar el risc
de projecció d'objectes o fragments. Es notificarà al personal la data
de les proves en càrrega, per a evitar els accidents per fugides o
rebentades. Durant les proves, quan s’hagi de tallar momentàniament
l'energia elèctrica d'alimentació, s'instal·larà en el quadre un rètol de
precaució amb la llegenda "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN
LA XARXA". Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils
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de qualsevol motor o assimilables sense abans haver procedit a la
desconnexió total de la xarxa elèctrica d'alimentació, per a evitar els
accidents per atrapament.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Presa a terra normalitzada
Interruptor diferencial a 30 mA
Interruptor diferencial a 300 mA
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Eines aïllants

23.8.2 Muntatge d’equips
Riscs identificats
Caiguda de la càrrega
Despreniment de material mal apilat
Contactes elèctrics
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços per postures forçades
Els inherents al tipus de mitjà auxiliar a utilitzar
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
Caiguda o bolcada dels equips (*)
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

MESURES DE PREVENCIÓ
Els climatizadors i altres màquines s'hissaran amb ajuda de balancins
indeformables mitjançant el ganxo de la grua. Es posaran al terra
sobre una superfície de taulons de repartiment. Des d'aquest punt es
transportarà al lloc d'apilament o a la cota d'ubicació. Les càrregues
suspeses es governaran mitjançant caps que subjectaran operaris, per
a evitar els riscos d’atrapaments, talls o caigudes per caiguda de la
càrrega. Es prohibeix expressament guiar les càrregues pesades
directament amb les mans o el cos. El transport o canvi d'ubicació
horitzontal mitjançant corrons, s'efectuarà utilitzant exclusivament al
personal necessari, que empenyerà sempre la càrrega des dels
laterals, per a evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja utilitzats.
No es permetrà l'amarrament a "punts forts" per tracció abans
d'esgotat el temps d'enduriment del "punt fort" segons el fabricant,
per a evitar els esfondraments sobre les persones o sobre les coses.
L'ascens o descens a una bancada de posició d'una determinada
màquina, s'executarà mitjançant plànol inclinat construït en funció de
la càrrega a suportar i inclinació adequada (corrons de desplaçament i
"carraca" o "tractel" de tracció amarrat a un "punt fort" de seguretat).
Les caixes o contenidors de les consoles es descarregaran fleixades o
lligades sobre safates o plataformes emplintadas, per a evitar
abocaments de la càrrega. Es prohibeix utilitzar els fleixos com
agafadors de càrrega. Els blocs de xapa seran descarregats fleixats
mitjançant ganxo de la grua. Les safates seran transportades fins al
magatzem d'apilament governades mitjançant caps guiats per dos
operaris. Es prohibeix dirigir-los directament amb les mans.
L'emmagatzemat de xapes se situarà en els llocs ressenyats per a
eliminar els riscos per interferències en els llocs de pas.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els encofrats, suports temporals i apuntalaments temporals s’hauran
de projectar, calcular, muntar i mantenir-se de manera que puguin
aguantar sense risc les càrregues a les que estaran sotmeses.
S’estendran cable de seguretat com a elements on amarrar el
mosquetó de seguretat fixat a l’arnès anticaigudes dels operaris
encarregats de rebre al límit dels forjats les peces prefabricades
posicionades mitjançant grua.
Les peces prefabricades s’hissaran mitjançant l’ús de balancins
auxiliars, un cop s’hagi presentat en el lloc d’instal·lació es procedirà a,
despenjant-lo del ganxo de la grua i guiant-la amb les cordes de guia,
a realitzar el muntatge definitiu; un cop acabat es podrà despendre del
balancí.
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Els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat es realitzaran des
de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 100
cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i sòcol, o bé amb
tots els buits protegits amb xarxa de seguretat horitzontal.
S’instal·laran senyals de “perill pas prohibit, pas de càrregues
sospeses” sobre peus drets sota els llocs per on hagin de passar les
càrregues.
Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre socons,
disposats per capes de tal manera que es puguin fixar separadament
per a hissar-los.
Si alguna peça prefabricada arriba al lloc de muntatge girant sobre si
mateixa, es frenarà usant exclusivament les cordes de guia.
Es vigilarà l’estat de la maquinària i elements auxiliars que s’usin per a
l’hissat de les peces prefabricades.
No s’hissaran elements prefabricats per a la seva col·locació en cas
que hi hagi ratxes de vent superior a 60 Km/h o d’altres situacions
meteorológiques adverses.
Les plantes hauran d’estar netes d’obstacles per a les maniobres
d’instal·lació.
La manipulació de les peces prefabricades seguirà les indicacions del
seu fabricant.
La grua a utilitzarserà de la capacitat necessària per a poder realitzar
l’elevació de les peces.
Els elements auxiliars per a l’hissat de la càrrega són adients i s’han de
trobar en bon estat de conservació.
Les maniobres d’hissat es realitzaran sincronitzadament en tots els
seus punts, i a la velocitat adient, per a evitar balancejos de les peces.
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
L’accés a les plataformes de treball es limitarà als operarisque reslitzin
el muntatge.
S’assegurarà l’estabilitat i rigidesa del sistema abans de desenganxar
les peces.
Es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial en els accessos,
zones de pas i de treball dels operaris.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització i abalisament de les àrees de treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema de provisional de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
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Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Protectors auditius
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.8.3 Posada en servei de la instal·lació
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Atrapaments
Cops per manipulació de les guies i conductors
Cremades
Trepitjades sobre objectes
Cops amb eines o objectes
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Contactes elèctrics directes o indirectes
Projecció de partícules al tallar el material
Electrocució per maniobres incorrectes en quadres i línies
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes.
És obligatori que sempre es realitzin els treballs sense tensió.
Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada
d'uns 2 metres del terra.
Està prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
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penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
És necessari l'ús de l’arnès de seguretat (alçades superiors a 2
metres), es preveu un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
Cada dia abans de reprendre el treball es comprovarà que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent al respecte.
Es limita la zona de treball per evitar la presència de treballadors en la
vertical del punt de treball. Quan no és possible evitar la superposició
de treballs, es prenen les mesures necessàries per a evitar el risc de
caiguda d'objectes o eines, als nivells inferiors, independitzant els
treballs realitzats en la mateixa vertical.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs..
És obligatori l'ús del casc de seguretat per dintre de totes les zones
tècniques.
Els treballs elèctrics corresponents a l'engegada d'aquesta instal·lació
es realitzaran sense tensió, amb prèvia autorització per a la connexió
elèctrica.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
En l'engegada i abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica,
es farà una revisió en profunditat de totes les connexions de
mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives

Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema de provisional de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
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Tancament de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Presa de terra normalitzada
Interruptor diferencial a 30 mA
Interruptor diferencial a 300 mA
Banqueta aïllant de maniobres
Comprovadors de tensió
Catifa aïllant
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Comprovadors de tensió
Eines aïllants
Protector auditiu

23.9 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
23.9.1 Instal·lacions de comunicació
Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Talls per manipulació d’eines manuals
Talls per manipulació de les guies i conductors
Punxades a les mans per manipulació de guies i conductors
Cops per eines manuals
Sobreesforços per postures forçades
Cremades per encenedors durant operacions d’escalfament
“macarró protector”
Electrocució o cremades
Explosió
Incendi

del

Riscos en la instal·lació elèctrica provisional més comuns:
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
Els derivats de caigudes de tensió
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(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

Es prohibeix realitzar treballs als patis d’instal·lacions sense disposar
de plataformes intermèdies de treball (formades per MAUP), amb
accessos segurs des de les diferents plantes.
Emmagatzematge subministrament i apilament de materials
Ha d’existir a l’obra una zona destinada a l'apilament i
emmagatzematge de materials (encara que preferiblement els
materials s’han d’apilar en el lloc de la seva instal·lació).
Els materials s’hauran d’apilar de forma estable.
L'apilament de materials s'haurà d'efectuar sobre elements resistents,
evitant així, la concentració de càrregues excessives entre obertures.
S’haurà d’apilar els materials, allunyant-los dels buits o obertures
(forjats, façanes, etc.) amb la finalitat d'evitar la caiguda d'objectes a
nivells inferiors.
Per a la utilització de grues i d'altres aparells d'elevació
(muntacàrregues, muntamaterials, maquinetes, etc.) s’haurà de tenir
en compte:
- El dimensionament dels equips de treball a utilitzar.
- L'ús d'elements auxiliars (eslingues, balancins indeformables,
safates, ganxos, etc.).
- L'ancoratge a punts segurs dels tràctels, s’hauran de calcular
prèviament.
Els llocs de passada o accés d'operaris en l'obra, s'hauran de trobar
lliures de materials.
El personal haurà de ser instruït sobre la forma correcta d'efectuar el
transport manual de càrregues a fi d'evitar impactes i interferència
amb persones o objectes.
S'haurà de tenir en compte per al manipulació de material, la
manipulació d'aquest, per dos operaris, en el cas de superar el pes de
25 Kg.
Zones de treball
S'haurà de disposar de zones de circulació vertical i horitzontal
adequades per als operaris.
Es mantindrà l'ordre i la neteja en les zones de treball i de pas,
especialment: durant l'obertura i el tancament de regates, durant el
desembalatge de peces a muntar, durant el tall i enroscat de tubs, etc.
Segons el tipus de tasca, es disposarà d'il·luminació adequada al
treball a realitzar (com norma general, no serà inferior als 100 lux), ja
sigui natural o artificial.
Es comprovarà periòdicament l'estat de conservació, el correcte
muntatge i el manteniment dels mitjans de protecció. En bastides i
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plataformes, s'haurà de realitzar una prova inicial de càrrega abans del
seu funcionament.
S'hauran de revisar periòdicament i abans del primer ús.
S’haurà de comprovar que en les zones de pas no es trepitgin els
cables elèctrics.
L'existència de diversos mitjans de protecció col·lectiva en obra serà
compatible i no provocarà l'existència d'un nou risc.
S'establiran ancoratges de seguretat, instal·lats en sòlids elements
estructurals, que permetran enganxar el cinturó de seguretat per a
aquells treballs que els requereixin (aplomats, replantejos, etc.).
Es delimitaran les zones de treball per a evitar la circulació d'operaris
per nivells inferiors.
Es disposarà de mitjans per a evitar la caiguda d'objectes sobre
treballadors i tercers (marquesines, viseres de protecció, sòcols en
plataformes de treball, cinturons o bosses portaeines, utilització de
conductes de desenrunament etc.).
Les zones de pas interrompudes pels treballs disposaran d'itineraris
alternatius degudament senyalitzats.
Totes les proves de la instal·lació es realitzaran amb els dispositius de
protecció dels equips col·locats (carcasses, resguards, etc.).
Es disposarà d'extintors en la zona de treball i emmagatzematge de
materials.
Per a evitar solapaments i interferències amb activitats es disposa un
quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu.
Les eines manuals que hagin d’utilitzar els electricistes/instal·ladors
estaran protegides amb material aïllant normalitzat.
S’haurà d’establir un procediment perquè l'últim cablejat que s'executi
(instal·lat per personal competent,) sigui el qual va del quadre general
al de la companyia subministradora incloent a més que les proves de
funcionament de funcionament de la instal·lació siguin anunciades a
tot el personal abans de ser iniciades i sempre amb la presència de
personal responsable de l'obra.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates es tindrà cura amb
l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de trepitjades o
ensopegades. El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics,
disjuntors, etc.) serà executat sempre per personal especialista, en
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
La
il·luminació
mitjançant
portàtils
s'efectuarà
utilitzant
"portalàmpades estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la
bombeta, alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient,
per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs. Es
prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb
l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció
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contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra
impactes mecànics externs.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de "tisora", proveïdes
amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar
els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balconades, vols,
escales, etc. sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets),
s'efectuarà una vegada instal·lada una xarxa tibant de seguretat entre
les plantes "sostre" i la de recolzament en la qual s'executen els
treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d'alçada per buits o al
buit. Es prohibeix en general, la utilització d'escales de mà o de
bastides sobre cavallets, en llocs amb el risc de caiguda des d'alçada
durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les
proteccions de seguretat adequades. L'eina a utilitzar pels electricistes
instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra
els contactes amb l'energia elèctrica
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació
elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del
quadre general a el de la "companyia subministradora", guardant en
lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els
últims en instal·lar-se. Les proves de funcionament de la instal·lació
elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser
iniciades, per a evitar accidents.
Ús d’eines aïllants.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema de provisional de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Presa de terra normalitzada
Interruptor diferencial a 30 mA
Interruptor diferencial a 300 mA
Banqueta aïllant de maniobres
Comprovadors de tensió
Catifa aïllant
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
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Casc de seguretat
Calçat de seguretat (davant electricitat)
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Arnès anticaigudes
Pantalla per soldadura
Ulleres de muntura universal
Roba de protecció contra projeccions de metalls en fusió i radiacions
infraroges
Manyoples
Maniguets i mànigues
Polaines

23.9.2 Instal·lació cablejat sistema de gestió
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Cops amb eines o objectes
Atrapaments
Cops per manipulació d'objectes
Caiguda de materials en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Projecció de partícules al tallar material
Cremades
Els derivats de les màquines a utilitzar
Xocs contra objectes immòbils
Cops per manipulació de les guies i conductors
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Electrocució per maniobres incorrectes en quadres i línies
Contactes tèrmics i elèctrics
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes. Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la
zona de treball.
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Quedarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilament
fins al lloc de muntatge si no és per mitjans mecànics.
S'utilitzaran portapalets i carretons degudament revisats i en perfecte
estat, la càrrega correctament fleixada i ben estibada.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials.
S’efectuarà un escombrat diari dels retalls i restes del lloc de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb un mínim de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres del
sòl.
Estarà prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Es sol·licitarà permís per realitzar un enganxi als quadres existents
dintre de l'edifici.
Mai es trauran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
Els cables es canalitzaran per llocs en els que estiguin protegits de
cops i talls a més de 2,5 metres del terra.
És necessari l'ús d’arnès de seguretat (alçades superiors a 2 metres),
es preveurà un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
Cada dia abans de reprendre el treball es comprovarà que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent a això.
Es limita la zona de treball per a evitar la presència de treballadors a la
vertical del punt de treball.
Quan no és possible evitar la superposició de treballs, es prendran les
mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda d'objectes o eines,
als nivells inferiors, independitzant els treballs realitzats en la mateixa
vertical.
Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver
ajustat els frens de rodadura abans de pujar a elles, per a evitar els
accidents per moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs..
És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot moment, i també l'ús
d'armilles reflectores quan s'utilitzin plataformes o vehicles que
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estiguin en moviment. És obligatori l'ús del casc de seguretat dintre de
totes les zones tècniques.
Usar correctament els EPI.
No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable.
El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no
podrà excedir de 60 Kg/m2.
Abans del muntatge es revisarà que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu enganxi.
Tot el material de desaprofitament haurà de dur-se al contenidor que li
correspon per la seva tipologia.
Els treballs elèctrics corresponents a la instal·lació de cablejat es
realitzaran sense tensió.
Abans de l'engegada dels quadres del sistema de gestió, es farà una
revisió general per a evitar accidents. S'avisarà a tot el personal d'obra
de les proves de funcionament.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament perimetral de l’obra
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Senyalització de riscos al treball
Resguards de protecció
Sistemes d’enclavament
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Calçat de seguretat (Aïllants de l'electricitat)
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Arnès anticaigudes
Armilla reflectora (roba de senyalització)
Comprovadors de tensió
Eines aïllants
Protector auditiu

23.9.3 Muntatge d’elements de control
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Cops amb eines o objectes
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Cops per manipulació d'objectes
Caiguda de materials en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Cops per i entre parts fixes de la instal·lació
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Els derivats de les màquines a utilitzar
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà ordre i neteja en cadascun dels talls, la superfície de transito
lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar cops o
caigudes. Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de
treball.
Quedarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilament
fins al lloc de muntatge sinó és per mitjans mecànics. S'utilitzaran
portapalets i carretons degudament revisats i en perfecte estat, la
càrrega correctament fleixada i ben estibada.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials.
S’efectuarà un escombrat diari dels retalls i restes del lloc de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb un mínim de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres del
terra.
Estarà prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Es sol·licitarà permís per a realitzar una connexió als quadres existents
dintre de l'edifici.
Mai es trauran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
Els cables es canalitzaran per llocs en els que estiguin protegits de
cops i talls a més de 2,5 metres del terra.
És necessari l'ús d’arnès de seguretat (alçades superiors a 2 metres),
es preveurà un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
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Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada. Cada dia abans de reprendre el treball es comprova que les
mesures de protecció compleixen totes les normes de seguretat
establertes referent a això.
Es limita la zona de treball per a evitar la presència de treballadors en
la vertical del punt de treball. Quan no és possible evitar la
superposició de treballs, es prendran les mesures necessàries per a
evitar el risc de caiguda d'objectes o eines, als nivells inferiors,
independitzant els treballs realitzats en la mateixa vertical. Les
plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver ajustat
els frens de rodadura abans de pujar a elles, per a evitar els accidents
per moviments indesitjables. La il·luminació mitjançant portàtils
s'efectuarà utilitzant portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK
adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs. És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot
moment, i també l'ús d'armilles reflectores quan s'utilitzin plataformes
o vehicles que estiguin en moviment. És obligatori l'ús del casc de
seguretat dintre de totes les zones tècniques.
Usar correctament els EPI .
No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable.
El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no
podrà excedir de 60 Kg/m2.
Abans del muntatge es revisarà que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu enganxi.
Totes les restes de materials haurà de dur-se al contenidor que li
correspon per la seva tipologia.
Els treballs elèctrics corresponents a la instal·lació de cablejat es
realitzaran sense tensió. Abans de l'engegada dels quadres del sistema
de gestió, es farà una revisió general per a evitar accidents. S'avisarà
a tot el personal de l’obra de les proves de funcionament.
Abans del muntatge es revisaran que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu ancorat.
És obligatori que es verifiquin primer tots els quadres i elements de
camp abans de treballar amb tensió, per evitar accidents.

MESURES PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament perimetral de l’obra
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Senyalització de riscos al treball
Resguards de protecció
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Sistemes d’enclavament
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (Aïllants de l'electricitat)
Ulleres de muntura universal
Arnés anticaigudes
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Protector auditiu
Armilla reflectora (roba de senyalització)

23.9.4 Muntatge del sistema de gestió
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Cops per manipulació d'objectes
Caiguda de materials en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Cops per i entre parts fixes de la instal·lació
Els derivats de les màquines a utilitzar
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes. Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la
zona de treball.
Quedarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilament
fins al lloc de muntatge si no és per mitjans mecànics. S'utilitzaran
portapalets i carretons degudament revisats i en perfecte estat, la
càrrega correctament fleixada i ben estibada.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials. S’efectuarà
un escombrat diari dels retalls i restes del lloc de treball.
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Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb un mínim de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres del
terra.
Estarà prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Es sol·licitarà permís per a realitzar una connexió als quadres existents
dintre de l'edifici.
Mai es trauran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
Els cables es canalitzaran per llocs en els que estiguin protegits de
cops i talls a més de 2,5 metres del terra.
És necessari l'ús de arnés de seguretat (alçades superiors a 2 metres),
es preveurà un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
Cada dia abans de reprendre el treball es comprova que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent a això.
Es limita la zona de treball per a evitar la presència de treballadors en
la vertical del punt de treball.
Quan no és possible evitar la superposició de treballs, es prendran les
mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda d'objectes o eines,
als nivells inferiors, independitzant els treballs realitzats en la mateixa
vertical. Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense
haver ajustat els frens de rodadura abans de pujar a elles, per a evitar
els accidents per moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs.
És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot moment, i també l'ús
d'armilles reflectores quan s'utilitzin plataformes o vehicles que
estiguin en moviment. És obligatori l'ús del casc de seguretat dintre de
totes les zones tècniques.
Utilitzar correctament els EPI .
No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable.
El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no
podrà excedir de 60 Kg/m2.
Abans del muntatge es revisaran que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu ancoratge.
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Tot el material de desaprofitament haurà de dur-se al contenidor que li
correspon per la seva tipologia.
Els treballs elèctrics corresponents a la instal·lació de cablejat es
realitzaran sense tensió.
Abans de l'engegada dels quadres del sistema de gestió, es farà una
revisió general per a evitar accidents.
S'avisarà a tot el personal de l’obra de les proves de funcionament.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament perimetral de l’obra
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Senyalització de riscos al treball
Resguards de protecció
Sistemes d’enclavament
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (Aïllants de l'electricitat)
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Arnès anticaigudes
Protectors auditius

23.9.5 Cablejat de línies telefòniques, caixes de registre i
accessoris

Riscs identificats
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Contacte elèctric directe
Contacte elèctric indirecte
Falta de formació i informació
Cremades de naturalesa elèctrica
Incendi o explosió originats per l'electricitat
Trepitjades d'objectes

Les escales i escales fixes de servei utilitzades hauran de reunir les
característiques i especificacions tècniques segons la normativa vigent.
Aquestes condicions hauran de ser conegudes pels empleats.
A més, es facilitarà informació sobre l'ús segur d'escales, muntatge de
bastides, plataformes elevadores, etc.
Eliminar unions rudimentaris, clavilles inadequades, i substituir-les per
conductors de doble aïllament, regletes, etc.
Es donarà a conèixer als empleats tota la informació sobre l'estat de
les instal·lacions i equips necessaris per al desenvolupament dels
treballs.
Es formarà als treballadors sobre seguretat en manipulació
d'instal·lacions elèctriques i risc elèctric.
S’haurà d’informar sobre el procediment per a consignar les
instal·lacions i evitar que durant els treballs es produeixin posades en
tensió no previstes.
S’informarà sobre els riscos elèctrics i les mesures preventives a
utilitzar.
Establir procediment de treball sense tensió per a evitar posades en
tensió intempestives (senyalització, enclavat de quadres, etc.)
Eines dielèctriques

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament perimetral de l’obra
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Senyalització de riscos al treball
Resguards de protecció
Sistemes d’enclavament
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (electricitat)
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants contra les agressions d’origen tèrmic
Pantalla facial
Guants de cuir

(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

99

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

23.9.6 Cables de fibra òptica i coaxials
Riscs identificats
Riscos identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços per postures forçades
Contacte elèctric directe.
Contacte elèctric indirecte
Cremades de naturalesa elèctrica.
Incendi o explosió originats per l'electricitat.
Trepitjades d'objectes
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Abans de l'inici del treball en proximitat d'elements de tensió, el
treballador ha de determinar la viabilitat del mateix, tenint en compte
que haurà de romandre fora de la zona de perill i el més allunyat d'ella
que el treball l'hi permeti.
Es seguiran en tot moment els procediments interns de la companyia
corresponent per a treballs en línies elèctriques, prestant especial
atenció a les normes:
Definicions.
Descàrregues en AT i MT.
Descàrregues de Telecomandament o Comunicacions.
Treballs en Proximitat d’Instal·lacions amb Tensió
Una vegada determinada la viabilitat dels treballs, han d'adoptar-se les
mesures necessàries per reduir al mínim possible el nombre
d'elements en tensió i les zones de perill dels elements que romanguin
en tensió. Aquestes mesures s'aconseguiran mitjançant la col·locació
de pantalles, barreres envolvents o protectors aïllants, les
característiques dels quals (mecàniques o elèctriques) i forma
d'instal·lació garanteixin la seva eficàcia protectora. Si aquestes
operacions no es fan amb tall previ, ha d'actuar-se com en un treball
en tensió.
Si malgrat de les mesures adoptades, segueixen existint elements en
tensió, dels que la zona de perill es accessible, s'haurà de:

Delimitar les zones de treball pel que fa a les zones de perill.

Informar als treballadors, directa o indirectament implicats
en els riscos existents, de la situació dels elements en tensió,
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els límits de la zona de treball i de quantes precaucions i
mesures de seguretat hagin d'adoptar-se per a no envair la
zona de perill, comunicant-los, a més, la necessitat que ells,
al seu torn, informin sobre qualsevol circumstància que
mostri la insuficiència de les mesures adoptades. En aquest
últim cas, els treballs seran realitzats per treballadors
autoritzats o sota la vigilància d'un d'ells.

En l'acompliment de la funció de la vigilància, els treballadors
autoritzats hauran de vetllar pel compliment de les mesures
de seguretat i controlar, en particular, el moviment dels
treballadors i objectes en les zones de treball.
Eines aïllants

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Perxes aïllants
Banqueta de maniobra
Catifa aïllant
Comprovadors de tensió
Senyalització de riscos al treball
Resguards de protecció
Sistemes d’enclavament
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat)
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Pantalles de protecció facial
Arnès anticaigudes

23.9.7 Muntatge d’equips
Riscs identificats
Caiguda de la càrrega
Despreniment de material mal apilat
Contactes elèctrics
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Talls als membres
Sobreesforços per postures forçades
Els inherents al tipus de mitjà auxiliar a utilitzar
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
Caiguda o bolcada dels equips (*)
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Els equips s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant
el ganxo de la grua. Es posaran al sòl sobre una superfície de taulons
de repartiment. Des d'aquest punt es transportarà al lloc d'apilament o
a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es governaran mitjançant
caps que subjectaran operaris, per a evitar els riscos d’atrapaments,
talls o caigudes per caiguda de la càrrega. Es prohibeix expressament
guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. El
transport o canvi d'ubicació horitzontal mitjançant corrons, s'efectuarà
utilitzant exclusivament al personal necessari, que empenyerà sempre
la càrrega des dels laterals, per a evitar el risc de caigudes i cops pels
corrons ja utilitzats. No es permetrà l’amarrament a "punts forts" que
hagin de resistir traccions abans no hagi passat el temps d'enduriment
del "punt fort" d’acord al fabricant, per a evitar els esfondraments
sobre les persones o sobre les coses. L'ascens o descens a una
bancada d'una màquina o equip, es realitzarà per un pla inclinat
construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada
(corrons de desplaçament i "carraca" o "tràctel" de tracció amarrat a
un "punt fort" de seguretat). Les caixes o contenidors de les consoles
es descarregaran fleixades o lligades sobre safates o plataformes
emplintadas, per a evitar abocaments de la càrrega. Es prohibeix
utilitzar els fleixos com agafadors de càrrega. Els blocs de materials
seran descarregats fleixats mitjançant ganxo de la grua. Els palets o
safates seran transportat fins al magatzem d'apilament governades
mitjançant caps guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los
directament amb les mans.
L'emmagatzemat de materials se situarà en els llocs senyalats per a
eliminar els riscos per interferències en els llocs de pas.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els encofrats, suports temporals i apuntalaments temporals s’hauran
de projectar, calcular, muntar i mantenir-se de manera que puguin
aguantar sense risc les càrregues a les que estaran sotmeses.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

S’estendran cable de seguretat com a elements on amarrar el
mosquetó de seguretat fixat a l’arnès anticaigudes dels operaris
encarregats de rebre al límit dels forjats les peces prefabricades
posicionades mitjançant grua.
Les peces prefabricades s’hissaran mitjançant l’ús de balancins
auxiliars, un cop s’hagi presentat en el lloc d’instal·lació es procedirà a,
despenjant-lo del ganxo de la grua i guiant-la amb les cordes de guia,
a realitzar el muntatge definitiu; un cop acabat es podrà despendre del
balancí.
Els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat es realitzaran des
de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 100
cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i sòcol, o bé amb
tots els buits protegits amb xarxa de seguretat horitzontal.
S’instal·laran senyals de “perill pas prohibit, pas de càrregues
sospeses” sobre peus drets sota els llocs per on hagin de passar les
càrregues.
Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre socons,
disposats per capes de tal manera que es puguin fixar separadament
per a hissar-los.
Si alguna peça prefabricada arriba al lloc de muntatge girant sobre si
mateixa, es frenarà usant exclusivament les cordes de guia.
Es vigilarà l’estat de la maquinària i elements auxiliars que s’usin per a
l’hissat de les peces prefabricades.
No s’hissaran elements prefabricats per a la seva col·locació en cas
que hi hagi ratxes de vent superior a 60 Km/h o d’altres situacions
meteorológiques adverses.
Les plantes hauran d’estar netes d’obstacles per a les maniobres
d’instal·lació.
La manipulació de les peces prefabricades seguirà les indicacions del
seu fabricant.
La grua a utilitzarserà de la capacitat necessària per a poder realitzar
l’elevació de les peces.
Els elements auxiliars per a l’hissat de la càrrega són adients i s’han de
trobar en bon estat de conservació.
Les maniobres d’hissat es realitzaran sincronitzadament en tots els
seus punts, i a la velocitat adient, per a evitar balancejos de les peces.
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
L’accés a les plataformes de treball es limitarà als operarisque reslitzin
el muntatge.
S’assegurarà l’estabilitat i rigidesa del sistema abans de desenganxar
les peces.
Es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial en els accessos,
zones de pas i de treball dels operaris.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Senyalització i abalisament de les àrees de treball
Estructures provisionals de pas
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Protectors auditius
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.9.8 Posada en servei de la instal·lació
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Atrapaments
Cops per manipulació de les guies i conductors
Cremades
Trepitjades sobre objectes
Cops amb eines o objectes
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Contactes elèctrics directes o indirectes
Projecció de partícules al tallar el material
Electrocució per maniobres incorrectes en quadres i línies
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes.
És obligatori que sempre es realitzin els treballs sense tensió.
Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball.
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Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada
d'uns 2 metres del terra.
Està prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
És necessari l'ús de l’arnès de seguretat (alçades superiors a 2
metres), es preveu un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
Cada dia abans de reprendre el treball es comprovarà que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent al respecte.
Es limita la zona de treball per evitar la presència de treballadors en la
vertical del punt de treball
Quan no és possible evitar la superposició de treballs, es prenen les
mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda d'objectes o eines,
als nivells inferiors, independitzant els treballs realitzats en la mateixa
vertical.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs.
És obligatori l'ús del casc de seguretat per dintre de totes les zones
tècniques.
Els treballs elèctrics corresponents a l'engegada d'aquesta instal·lació
es realitzaran sense tensió, amb prèvia autorització per a la connexió
elèctrica.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
En l'engegada i abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica,
es farà una revisió en profunditat de totes les connexions de
mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió

MESURES DE PROTECCIÓ
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a) Proteccions Col·lectives

MESURES DE PREVENCIÓ

Resguards
Enclavaments
Senyalització de les zones de treball

Emmagatzematge, subministrament i apilament de materials:
Ha d’existir en obra una zona destinada a l'apilament i
emmagatzematge de materials (encara que preferiblement els
materials s’han d’apilar en el lloc de la seva instal·lació).
Els blocs d'aparells sanitaris fleixats sobre safates es descarregaran
fleixats amb l'ajuda del ganxo de la grua. Els blocs d'aparells sanitaris,
una vegada rebuts en les plantes es transportaran directament al lloc
d'ubicació per a evitar accidents per obstacles en les vies de pas
internes, (o externes), de l'obra.
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de
càrrega.
El transport de trams de canonada a pes per un sol home es realitzarà
inclinant la càrrega cap a endarrere, de tal forma, que l'extrem que va
per davant superi l'alçada d'un home, per a evitar cops i ensopegades
amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra
llum).
Els materials s’hauran d’apilar de forma estable.
L'apilament de materials s'haurà d'efectuar sobre elements resistents,
evitant així, la concentració de càrregues excessives entre obertures.
S’haurà d’apilar els materials, allunyant-los dels buits o obertures
(forjats, façanes, etc.) amb la finalitat d'evitar la caiguda d'objectes a
nivells inferiors.
Per a la utilització de grues i d'altres aparells d'elevació
(muntacàrregues, muntamaterials, maquinetes, etc.) s’haurà de tenir
en compte:
El dimensionament dels equips de treball a utilitzar
L'ús d'elements auxiliars (eslingues, balancins indeformables, safates,
ganxos, etc.)
L'ancoratge a punts segurs per a fixar els tràctels, s’hauran de calcular
prèviament.
Els llocs de passada o accés d'operaris en l'obra, s'haurien de trobar
lliures de materials.
El personal haurà de ser instruït sobre la forma correcta d'efectuar el
transport manual de càrregues a fi d'evitar impactes i interferència
amb persones o objectes.
S'haurà de tenir en compte per al manipulació de material, la
manipulació d'aquest, per dos operaris, en el cas de superar el pes 25
Kg.
Les ampolles de gasos s'haurien d'emmagatzemar seguint les
instruccions del subministrador (dempeus, allunyades de fonts de
calor, protegides d'elements meteorològics, separades les buides de
les plenes, etc.), subministrant-se en recipients adequats (carros).
S’haurà de seguir la normativa aplicable a l'ús i emmagatzematge de
productes a pressió.

b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Calçat de seguretat (Aïllants de l'electricitat)
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Arnès anticaigudes
Protector auditiu

23.10 INSTAL·LACIONS DE GAS NATURAL
23.10.1Instal·lació de gas
Riscs identificats

Talls per manipulació d’eines manuals
Atrapaments entre peces pesades
Explosió (de bufador, botelles de gasos liquats, bombones)
Caiguda d’objectes
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de persones al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços per postures forçades
Contactes elèctrics directes i indirectes
Els inherents al tipus de bastida o medi auxiliar a utilitzar
Els inherents als treballs de soldadura elèctrica i oxitall
Cops per objectes en general
Cremades
Incendi
Projecció de partícules
Trepitjada d’objectes
Atrapament entre peces pesades
Els derivats dels treballs sobre cobertes planes o inclinades
Sobreesforços
Trepitjades sobre objectes punxeguts o materials
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.
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Zones de treball
S'haurà de disposar de zones de circulació vertical i horitzontal
adequades per als operaris.
Es mantindrà l'ordre i la neteja en les zones de treball i de passada,
especialment: durant l'obertura i el tancament de regates, durant el
desembalatge de peces a muntar, durant el tall i enroscat de tubs, etc.
Segons el tipus de tasca, es disposarà d'il·luminació adequada al
treball a realitzar (com norma general, no serà inferior als 100 lux), ja
sigui natural o artificial.
Es disposarà de proteccions col·lectives per a evitar els riscos de
caigudes a diferent nivell (xarxes, baranes, tapes de buits) i mitjans
auxiliars adequats (bastides, escales, plataformes de descàrrega, etc.)
Es comprovarà periòdicament l'estat de conservació, correcte
muntatge i manteniment dels mitjans de protecció.
L'operari/s d’aplomat realitzarà la tasca subjectat amb un cinturó de
seguretat a un punt de resistència suficient.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats una vegada
realitzat l'aplomat, per a la instal·lació de conductes verticals, evitant
així, el risc de caiguda.
L'existència de diversos mitjans de protecció col·lectiva en obra serà
compatible i no provocarà l'existència d'un nou risc.
S'establiran ancoratges de seguretat, instal·lats en sòlids elements
estructurals, que permetran enganxar el cinturó de seguretat per a
aquells treballs que els requereixin (aplomats, replantejos, etc.).
Es delimitaran les zones de treball per a evitar la circulació d'operaris
per nivells inferiors.
Les zones de pas interrompudes pels treballs disposaran d'itineraris
alternatius degudament senyalitzats.
Es disposarà de mitjans per a evitar la caiguda d'objectes sobre
treballadors i tercers (marquesines, viseres de protecció, sòcols en
plataformes de treball, cinturons o borses portaeines, utilització de
conductes de desenrunament etc.).
S'envoltaran amb baranes de seguretat de 90 cm d'alçada o amb
xarxes verticals els buits dels forjats o les façanes durant els treballs i
posteriorment al pas de tubs que no puguin cobrir-se després de
finalitzat l'aplomat o instal·lació, per a evitar el risc de caiguda de
persones o materials.
Es mantindran nets de rebles i retalls els llocs de treball.
Totes les proves de la instal·lació es realitzaran amb els dispositius de
protecció dels equips col·locats (carcasses, resguards, etc.).
Es disposarà d'extintors en la zona de treball i emmagatzematge de
materials.
Per a evitar solapaments i interferències amb activitats es disposa un
quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu. Els equips de soldadura i
oxitall disposaran dels elements de seguretat necessaris, utilitzant-se
en les condicions indicades pel fabricant o subministrador.
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Els equips de treball hauran de passar les revisions de manteniment
marcades pel fabricant, importador o subministrador.
Es comprovarà l'estat dels equips de treball.
Es netejaran conforme s'avanci, apilant l'enderroc per al seu
abocament per a evitar el risc de Trepitjades d'objectes. Es prohibeix
soldar amb plom en llocs tancats.
Sempre que s’hagi de soldar amb plom s'establirà una corrent d'aire
de ventilació, per a evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos
liquats, es situarà en el lloc assenyalat; tindrà ventilació constant per
"corrent d'aire".
Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà un senyal
normalitzat de "perill explosió" i altra de "prohibit fumar".
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un
extintor de pols química seca.
La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant
"mecanismes estancs de seguretat" amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal
de garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids
o líquids i contra impactes mecànics externs.
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials
inflamables. Les ampolles o bombones de gasos liquats, es
transportaran i romandran en els carros porta ampolles. S'evitarà
soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i al
taller de lampiesteria amb la següent llegenda: "NO UTILITZI ACETILÈ
PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EN CONTINGUIN, ES
PRODUEIX "ACETILUR DE COURE" QUE ÉS EXPLOSIU". Les
instal·lacions de lampisteria en finestrals o vores de forjats seran
executades una vegada aixecats els (ampits o baranes) definitives. El
transport de material sanitari, s'efectuarà a pes, apartant curosament
els aparells trencats, així com els seus fragments per al seu transport
a l'abocador.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Banqueta aïllant de maniobres
Comprovadors de tensió
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball

protecció

del
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Tancament perimetral d'obra
Presa de terra normalitzada
Interruptor diferencial a 30 mA
Interruptor diferencial a 300 mA
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Guants de protecció (aïllants per electricistes)
Arnès anticaigudes
Ulleres de muntura universal
Els indicats a les avaluacions d’higiene industrial
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Manil de protecció contra les projeccions de metalls en fusió
Polaines (per soldadors i ajudants)
Manyoples (per soldadors i ajudants)
Maniguets (per soldadors i ajudants)
Pantalles per soldadura (per soldadors i ajudants)

23.10.2Muntatge de canonades
Riscs identificats
Caiguda de materials per manipulació
Trepitjada entre objectes
Projecció de partícules al tallar el material
Contactes elèctrics
Caigudes a diferent nivell (*)
Caigudes a nivell
Sobreesforços
Cops per manipulació d'eines i objectes pesats
Talls per manipulació d'eines o peces
Atrapament entre peces
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre i neteja en fase de
desmuntatge de maquinaria i conductes. Es procedirà a la retirada el
més ràpid possible, en cas de no poder-se retirar els materials
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rebutjats, prèviament es destinarà una zona, el més allunyada possible
dels llocs de pas, per a l'apilament de les màquines i la resta
d'instal·lacions a retirar. Les restes sobrants, s'aniran retirant
conforme es produeixin, a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i abocament i evitar el risc de trepitjades d'objectes.
Els equips es traslladaran per mitjans mecànics fins al lloc de
muntatge.
Les zones de treball estaran suficientment il·luminades, per a això
tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada de dos
metres. Quan la il·luminació s'efectuï mitjançant portàtils aquesta es
realitzarà utilitzant portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK
adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
S'haurà de vigilar de no afectar ni entrar en contacte amb altres
elements de la instal·lació. En el cas que sigui inevitable, s'hauran de
protegir adequadament, per a evitar cremades, trencaments de
vàlvules, etc.
S'hauran d'utilitzar flassades ignífugues de protecció de les
instal·lacions existents en totes les operacions que es generin espurnes
o flames.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials.
L'equip mínim de treball estarà format per 2 operaris.
Es prohibeix realitzar treballs als patis d’instal·lacions sense disposar
de plataformes intermèdies de treball (formades per MAUP), amb
accessos segurs des de les diferents plantes.
Tota la maquinària de l'obra durà el marcat “CE”, estarà en bon estat,
tindrà un programa de manteniment i s'utilitzarà segons indica el seu
manual d'ús.
Revisions periòdiques del bon estat de l'estructura de les instal·lacions.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Tancament de les àrees de treball
Tapes i resguards de protecció de la instal·lació existent
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Arnès anticaigudes
Protectors auditius
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
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23.10.3Soldadura de canonades
Riscs identificats
Caiguda
Aixafada de mans per objectes pesats
Trepitjada entre objectes
Projecció de partícules
Contactes elèctrics
Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics
Radiacions ionitzants
Cremades
Ferides als ulls per cossos estranys
Atrapament entre peces

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball, mantenint els talls nets i ordenats.
Previ a qualsevol operació de soldadura, es revisarà l'estat de la
màquina de soldar i les connexions a la xarxa elèctrica, cablejat, etc.
Les canonades es fixaran i immobilitzaran mitjançant elements
d'immobilització (puntals, eslingues) fins a finalitzat el punteig de
soldadura.
El lloc de treball estarà ben ventilat i lliure de matèries combustibles.
Si fos impossible la retirada d'elements combustibles, s'haurien de
cobrir amb un material ignífug. Tot material que pugui cremar per
contacte d'espurnes produïdes per soldadura es protegirà amb material
ignífug.
La base de soldar ha de ser sòlida i estar recolzada sobre objectes
estables.
El cable de soldar ha de mantenir-se amb una mà i la soldadura ha
d'executar-se amb l'altra.
Quan els treballs de soldadura s’hagin d'interrompre durant un cert
període de temps, s'han de treure tots els elèctrodes dels
portaelectrodes, desconnectant el lloc de soldar de la font
d'alimentació.
S’haurà d’evitar els treballs a la mateixa vertical o sobre zones de pas.
S'haurà d'utilitzar flassades ignífugues de protecció de les instal·lacions
existents en totes les operacions que es generin espurnes o flames. No
s'han d'utilitzar elèctrodes als quals els quedi entre 38 i 50 mm. Els
elèctrodes i porta elèctrodes s'han de guardar ben secs.
En el cas d'utilitzar-se elèctrodes de tungstè toriat per a soldar acer
inoxidable, haurà de parar-se una especial cura en no menjar ni beure
al costat de la esmoladora d'elèctrodes, procurant si es pot afilar els
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elèctrodes en humit. Encara que el risc de radiació és mínim, l'òxid de
tori es pot inhalar o ingerir, produint efectes nocius a l'organisme.
L'escòria dipositada en les peces soldades ha de picar-se amb un
martell especial de manera que els trossos surtin en direcció contrària
al cos. Queda totalment prohibit substituir els elèctrodes amb les mans
nues, amb guants mullats o refredar-los submergint-los en aigua.
No s'han de realitzar mai treballs de soldadura prop de llocs de treball
on es realitzin operacions de desengreixats, ni soldar en l'interior de
contenidors, dipòsits o barrils mentre no s'hagin netejat completament
o desgasificats amb vapor.
És convenient preveure una presa terra local en la zona de treball.
S'ha de tallar prèviament el corrent abans de canviar de polaritat.
En cas necessari, s'haurà de canviar la roba de treball suada, ja que
ofereix menor resistència a l'electricitat amb la humitat.
Es realitzaran els treballs amb peces de màniga llarga.
És necessari que en la zona existeixi un equip d'extinció d'incendis
adequat per a casos d'emergència.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives

Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Tancament i senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat,
Calçat de seguretat
Maniguets de soldador
Arnès anticaigudes
Guants contra agressions d’origen tèrmic
Guants contra agressions d’origen mecànic
Ulleres de muntura integral
Pantalla per soldadura
Protectors auditius
Roba de protecció contra projeccions de metalls en fusió

23.10.4Radiografia de soldadures
Riscs identificats
Exposició a radiacions ionitzants

MESURES DE PREVENCIÓ
Tot lloc on es disposi d'un generador de radiacions ionitzants,
constitueix una instal·lació radioactiva, el que obliga que hagi una
persona responsable del funcionament de la mateixa i del compliment
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de les normatives existents. Aquesta persona serà el supervisor, que
haurà realitzat el curs corresponent i coneixerà perfectament tot el
relatiu a la instal·lació. Tindrà llicència de supervisor.
El personal que treballi en la instal·lació tindrà una informació i
formació adequades, sent aconsellable que tots realitzin el curs de
formació d'operador.
Encara que la instal·lació sigui mòbil, com és el cas de radiografia de
soldadura “in situ”, s'ha de senyalitzar i delimitar adequadament,
segons la dosi que s'estimi que pot ser rebuda.
D'aquesta manera, es defineixen dues zones:
- Zona controlada, on es poden rebre dosis efectives superiors a
6 mSv/any oficial o una dosi equivalent superior a/3 10 dels
límits de dosis equivalents per a cristal·lí, pell i extremitats.
També tenen aquesta consideració les zones en les quals sigui
necessari seguir procediments de treball, ja sigui per a restringir
l'exposició, evitar la dispersió de contaminació radioactiva o
prevenir o limitar la probabilitat i magnitud d'accidents
radiològics o les seves conseqüències. Es senyalitza amb un
trèvol verd sobre fons blanc.
En cas de ser zona de permanència limitada, serà un trébol
groc, mentre que si és zona reglamentada o d'accés prohibit, la
senyalització serà un trèbol taronja i vermell respectivament.
- Zona vigilada, on existeix la possibilitat de rebre dosis
efectives superiors a 1 mSv/any oficial o una dosi equivalent
superior a/1 10 dels límits de dosi equivalent per a cristal·lí, pell
i extremitats. Se senyalitza amb un trébol gris/blavòs sobre fons
blanc.
Si el risc és d'irradiació externa el trébol anirà vorejat de puntes
radials, mentre que si és de contaminació anirà vorejat d'un camp
puntejat.
S'ha d'establir un pla de treball que s’ha de conèixer perfectament
abans de l'inici de la tasca, així com les persones que ho han
d’executar. El material que s'utilitzi haurà d'estar senyalitzat i ser
específic per aquesta tasca.
Ha d'efectuar-se un control periòdic del nivell de radiació ambiental
existent mitjançant la utilització de medidors ambientals de radiacions
ionitzants, com poden ser detectors de centelleig, semiconductors,
comptador Geiger- Muler, etc..
Els residus radioactius han de tractar-se amb unes precaucions
especials. Tindran una gestió diferenciada i específica, totalment
separada de la resta dels residus, havent d'estar perfectament
senyalitzats.
En el cas de radiografies, es procurarà limitar el temps d'exposició,
augmentar la distància a la font i apantallar els equips i la instal·lació.
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La dosi rebuda disminueix de manera inversament proporcional al
quadrat de la distància.
Limitar el temps d'exposició a la font
Allunyar-se de la font
S’organitzaran els treballs per evitar la presència d’altres operaris a la
zona.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de riscos
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Apantallar els equips o la instal·lació
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Roba de protecció contra projeccions de metalls en fusió i les
radiacions infraroges
Manils de protecció contra raigs X

23.10.5Aïllament, revestiment i pintat de canonades
Riscs identificats
Caiguda de materials per manipulació
Trepitjades entre objectes
Trepitjada entre objectes
Projecció de partícules al tallar el material
Contactes elèctrics
Caigudes a diferent nivell (*)
Caigudes a nivell
Sobreesforços
Cops per manipulació d'eines i objectes pesats
Talls per manipulació d'eines o peces
Atrapament entre peces
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre i neteja en fase de
desmuntatge de maquinàries i conductes. Es procedirà a la retirada el
més ràpid possible, en cas de no poder-se retirar els materials
rebutjats, prèviament es destinarà una zona, el més allunyada possible
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dels llocs de passada, per a l'apilament de les màquines i la resta
d'instal·lacions a retirar. Les restes sobrants, s'aniran retirant
conforme es produeixin, a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i abocament i evitar el risc de Trepitjades d'objectes. Es
prohibeix soldar amb plom en llocs tancats per a evitar respirar
atmosferes tòxiques.
Els equips es traslladaran per mitjans mecànics fins al lloc de
muntatge.
Les zones de treball estaran suficientment il·luminades, per a això
tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada de dos
metres. Quan la il·luminació s'efectuï mitjançant portàtils aquesta es
realitzarà utilitzant portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK
adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
S'haurà de realitzar amb la instal·lació fora de servei, i amb els
resguards degudament col·locats.
Quan no és possible evitar la superposició de treballs, s’hauran de
prendre les mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda
d'objectes o eines, als nivells inferiors, independitzant els treballs
realitzats en la mateixa vertical.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials. Tota la
maquinària de l'obra durà el marcat “CE”, estarà en bon estat, tindrà
un programa de manteniment i s'utilitzarà segons indica el seu manual
d'ús. Revisions periòdiques del bon estat de l'estructura de les
instal·lacions.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Tancament i senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Arnès anticaigudes
Protectors auditius
Roba de protecció contra agressions mecàniques
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23.10.6Muntatge d’equips
Riscs identificats
Caiguda de la càrrega
Despreniment de material mal apilat
Contactes elèctrics
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços per postures forçades
Els inherents al tipus de mitjà auxiliar a utilitzar
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
Caiguda o bolcada dels equips (*)
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Els equips s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant
el ganxo de la grua. Es posaran al sòl sobre una superfície de taulons
de repartiment. Des d'aquest punt es transportarà al lloc d'apilament o
a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es governaran mitjançant
caps que subjectaran operaris, per a evitar els riscos d’atrapaments,
talls o caigudes per caiguda de la càrrega. Es prohibeix expressament
guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. El
transport o canvi d'ubicació horitzontal mitjançant corrons, s'efectuarà
utilitzant exclusivament al personal necessari, que empenyerà sempre
la càrrega des dels laterals, per a evitar el risc de caigudes i cops pels
corrons ja utilitzats. No es permetrà l’amarrament a "punts forts" que
hagin de resistir traccions abans no hagi passat el temps d'enduriment
del "punt fort" d’acord al fabricant, per a evitar els esfondraments
sobre les persones o sobre les coses. L'ascens o descens a una
bancada d'una màquina o equip, es realitzarà per un pla inclinat
construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada
(corrons de desplaçament i "carraca" o "tràctel" de tracció amarrat a
un "punt fort" de seguretat). Les caixes o contenidors de les consoles
es descarregaran fleixades o lligades sobre safates o plataformes
emplintadas, per a evitar abocaments de la càrrega. Es prohibeix
utilitzar els fleixos com agafadors de càrrega. Els blocs de materials
seran descarregats fleixats mitjançant ganxo de la grua. Els palets o
safates seran transportat fins al magatzem d'apilament governades
mitjançant caps guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los
directament amb les mans.
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L'emmagatzemat de materials se situarà en els llocs senyalats per a
eliminar els riscos per interferències en els llocs de pas.
Les peces prefabricades pesades, o els seus suports temporals i els
apuntalaments, només es podran muntar o desmuntar sota la
vigilància, control i direcció d’una persona competent i d’un recurs
preventiu.
Els encofrats, suports temporals i apuntalaments temporals s’hauran
de projectar, calcular, muntar i mantenir-se de manera que puguin
aguantar sense risc les càrregues a les que estaran sotmeses.
S’estendran cable de seguretat com a elements on amarrar el
mosquetó de seguretat fixat a l’arnès anticaigudes dels operaris
encarregats de rebre al límit dels forjats les peces prefabricades
posicionades mitjançant grua.
Les peces prefabricades s’hissaran mitjançant l’ús de balancins
auxiliars, un cop s’hagi presentat en el lloc d’instal·lació es procedirà a,
despenjant-lo del ganxo de la grua i guiant-la amb les cordes de guia,
a realitzar el muntatge definitiu; un cop acabat es podrà despendre del
balancí.
Els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat es realitzaran des
de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 100
cm d’alçada, formada per passamà, barra intermèdia i sòcol, o bé amb
tots els buits protegits amb xarxa de seguretat horitzontal.
S’instal·laran senyals de “perill pas prohibit, pas de càrregues
sospeses” sobre peus drets sota els llocs per on hagin de passar les
càrregues.
Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre socons,
disposats per capes de tal manera que es puguin fixar separadament
per a hissar-los.
Si alguna peça prefabricada arriba al lloc de muntatge girant sobre si
mateixa, es frenarà usant exclusivament les cordes de guia.
Es vigilarà l’estat de la maquinària i elements auxiliars que s’usin per a
l’hissat de les peces prefabricades.
No s’hissaran elements prefabricats per a la seva col·locació en cas
que hi hagi ratxes de vent superior a 60 Km/h o d’altres situacions
meteorológiques adverses.
Les plantes hauran d’estar netes d’obstacles per a les maniobres
d’instal·lació.
La manipulació de les peces prefabricades seguirà les indicacions del
seu fabricant.
La grua a utilitzarserà de la capacitat necessària per a poder realitzar
l’elevació de les peces.
Els elements auxiliars per a l’hissat de la càrrega són adients i s’han de
trobar en bon estat de conservació.
Les maniobres d’hissat es realitzaran sincronitzadament en tots els
seus punts, i a la velocitat adient, per a evitar balancejos de les peces.
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Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adients per als
operaris.
L’accés a les plataformes de treball es limitarà als operarisque reslitzin
el muntatge.
S’assegurarà l’estabilitat i rigidesa del sistema abans de desenganxar
les peces.
Es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial en els accessos,
zones de pas i de treball dels operaris.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Senyalització i abalisament de les àrees de treball
Estructures provisionals de pas
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Protectors auditius
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.10.7Posada en servei de la instal·lació
Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Atrapaments
Cops per manipulació de les guies i conductors
Cremades
Trepitjades sobre objectes
Cops amb eines o objectes
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Contactes elèctrics directes o indirectes
Projecció de partícules al tallar el material
Electrocució per maniobres incorrectes en quadres i línies
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(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes.
Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada
d'uns 2 metres del terra.
Està prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
És necessari l'ús de l’arnès de seguretat (alçades superiors a 2
metres), es preveu un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
Cada dia abans de reprendre el treball es comprovarà que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent al respecte.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs.
És obligatori l'ús del casc de seguretat per dintre de totes les zones
tècniques.
Els treballs elèctrics corresponents a l'engegada d'aquesta instal·lació
es realitzaran sense tensió.
Per realitzar la connexió elèctrica a la xarxa es demanarà prèvia
autorització.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
En l'engegada i abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica,
es farà una revisió en profunditat de totes les connexions de
mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives

Resguards
Enclavaments
Senyalització de les zones de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions d’origen mecànic
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Comprovadors de tensió
Eines aïllants
Protector auditiu

23.11 INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENTS FIXOS
23.11.1Envans d’obra de fàbrica
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de
caigudes.
Els buits d'una vertical (baixants per exemple), seran destapats per a
l'aplomat corresponent, i després, es començarà el tancament definitiu
del buit, i per aquesta operació s’ha d’usar arnès anticaigudes amarrat
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a una línia de vida. Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa
horitzontal instal·lada alternativament cada dues plantes, per a la
prevenció de caigudes. No es desmuntaran les xarxes horitzontals de
protecció de grans buits fins a estar acabats en tota la seva alçada els
ampits de tancament dels dos forjats que cada xarxa protegeix.
Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions
perimetrals instal·lades en la fase d'estructura, reposant-se les
proteccions deteriorades. S’esglaonaran les rampes d'escala de forma
provisional.
Les rampes de les escales estaran protegides perimetral, per exemple
per baranes. Es col·locaran cables de seguretat amarrats entre els
pilars (o altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el
mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig
i instal·lació de mires, entre unes altres. S'instal·larà en les zones amb
perill de caiguda d'alçada, senyals de "perill de caiguda d'alçada" i de
"obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". Totes les zones en les
quals calgui treballar, estaran suficientment il·luminades. D'utilitzar-se
portàtils estaran alimentades a 24 volts, en prevenció del risc elèctric.
Les zones de treball seran netejades d'enderrocs diàriament. A les
zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els
"ponts d'un tauló". Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per
a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de caiguda al
buit. S'instal·laran plataformes de càrrega i descàrrega de materials, o
bé s’utilitzaran muntacàrregues i portapalets.
El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos
amb les que el fabricant ho subministri, per a evitar riscos per
abocament de la càrrega. El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a
l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin
caure les peces per esfondrament durant el transport.
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures.
L'apilament de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar per a evitar les
sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.
Els enderrocs i rebles s'evacuaran mitjançant trompes d'abocament
muntades amb aquesta finalitat, i no directament.
S'evitarà treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans de
transcorregudes 48 h. Si hi hagués vents forts podrien esfondrar-se
sobre el personal. Es prohibeix l'ús de cavallets en balconades,
terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una
protecció sòlida contra possibles caigudes al buit (xarxa vertical).
Per a l’execució d’envans de més de 2m d’alçada, caldrà usar els MAUP
amb les proteccions necessàries pel risc de caiguda d’alçada existent.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per a amarrar l’arnès de seguretat
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Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de PVC o de goma
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Arnès de seguretat
Botes impermeables
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

protecció

del

23.11.2Envans de plaques cartró-guix
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Normalment tenen dos tipus de processos:
a) La col·locació dels suports o guies.
b) La col·locació pròpiament dita dels envans mitjançant els
seus pannells.
En la primera d'aquestes operacions el risc major és per als operaris
de muntatge degut al fet que cal realitzar-les des de les vores dels
forjats.
Les mesures de seguretat seran la utilització de cinturons de seguretat
ancorats a elements resistents, o les col·lectives que delimiten la
caiguda dels operaris com són les xarxes o baranes de seguretat, a
més de les tapes dels buits de dimensions més reduïdes.
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Pel que fa al risc de caiguda de materials compost de petits objectes, i
del material que forma les guies o suports, es podrà evitar amb la
instal·lació de mesures col·lectives de seguretat, com són les xarxes
de superfície o la col·locació de viseres o marquesines a nivell de
primera planta, per així protegir a la resta del personal d'obra.
En la segona operació, la col·locació dels pannells dels envans que
componen l'estructura del tancament, els operaris han de treballar
usant EPI a les zones on no hi hagi SPC instal·lats, o bé a les zones on
la instal·lació d’aquests introdueixi més riscos que els propis de
l’execució dels treballs. Aquest personal estarà format del risc greu
que presenta el seu treball. Al realitzar aquests tancaments s'impedirà
el pas i el treball en la vertical on s'estiguin col·locant, si això no fos
possible, es col·locaran marquesines o viseres resistents. Normalment,
al finalitzar els treballs de col·locació dels envans, cal procedir a la
realització de les rematades que falten, havent-se de realitzar
aquestes operacions amb els mitjans auxiliars adequats
S'ha d'utilitzar guants en la manipulació de perfils de cartró-guix, tant
per al seu transport com per a la seva manipulació, així com quan
s'utilitzin utensilis tallants per a tall de pannells.
S'haurà d'utilitzar màscara antipols quan es realitzin treballs de tall de
ceràmica, etc. El personal que realitzi i manipuli el morter utilitzarà, a
més, guants de goma tipus làtex i ulleres antiprojeccions.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades,
permetent el pas a través dels talls i eliminant els residus originats a
través de tremujes o safates.
Les escales que s'utilitzaran han d'estar en adequades condicions de
conservació i de col·locació, amb suports estables i fixos. Si són de mà
tindran un dispositiu antilliscant, i si són de tipus tisora tindran a més
dispositius de limitació d'obertura.
Tota plataforma de treball haurà de tenir una amplària mínima de 60
cm. i estarà formada mitjançant plataformes metàl·liques amb ungles
en els extrems per a garantir la seva fixació als cavallets o bastides.
Per a l’execució d’envans de més de 2m d’alçada, caldrà usar els MAUP
amb les proteccions necessàries pel risc de caiguda d’alçada existent.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de PVC o de goma
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Guants de cuir
Calçat de seguretat
Arnès de seguretat
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.11.3Aïllaments
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules en els ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Emmagatzematge, subministrament i apilament de materials:
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega, el transport i
descàrrega de materials mitjançant grua torre (eslingues, entrebancs,
safates.) Existirà en obra una zona destinada a l'emmagatzematge i
apilament de materials.
S'apilaran els materials de forma estable.
L'apilament de materials s'efectuarà sobre elements resistents.
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega, el transport i
descàrrega de materials mitjançant muntacàrregues.
S'apilaran els materials allunyats dels buits o obertures en forjats o
façanes a fi d'evitar la caiguda de material a nivells inferiors.
Els llocs d'accés o pas dels operaris en l'interior de l'obra es troben
lliures d'apilaments de materials.
S'instruirà al personal sobre la forma d'efectuar el transport manual de
càrregues a fi d'evitar impactes i interferències amb persones o
objectes.
Zones de treball:
Es disposarà de zones de circulació vertical i horitzontal adequades per
a operaris.
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Es delimitaran les zones de treball per evitar la circulació d'operaris
per nivells inferiors.
Es disposarà de mitjans per a evitar la caiguda de materials sobre
tercers en la via pública (marquesines, viseres de protecció, sòcols,
plataformes de treball, etc.).
Es disposarà de viseres de protecció en els accessos dels operaris a
l'interior de l'obra.
Es disposarà de mitjans auxiliars (plataformes de treball, passarel·les o
bastides) adequats per al treball a desenvolupar.
Es comprovarà periòdicament el seu estat de conservació, correcte
muntatge i funcionament.
Disposaran aquests mitjans auxiliars d'accés adequat.
L'accés a les plataformes de treball es restringirà exclusivament als
operaris que realitzen els mateixos.
Abans de començar els treballs de projecció de l'aïllament, es taparan
els buits amb plàstics de manera que no surtin partícules a l'exterior.
Es prohibeix el pas (per mitjà d'impediments físics o informació
mitjançant cartells), a operaris diferents als especialistes de projecció
d'aïllament, en la zona de treball.
Es disposarà de proteccions col·lectives per als riscos de caiguda
d’alçada (xarxes, baranes, bastides tubulars, etc.).
Es comprovarà periòdicament l'estat de conservació, correcte
muntatge i manteniment dels mitjans de protecció.
El desmuntatge de les xarxes horitzontals de protecció de grans buits,
es realitzarà únicament en el cas d'estar conclosos en tota la seva
alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada xarxa
protegeix.
L'existència de diversos mitjans de protecció col·lectiva en obra és
compatible i no provoca l'existència d'un nou risc.
Els treballs simultanis en la mateixa vertical a diferent nivell
s'efectuaran amb les mesures de protecció col·lectiva adequades, per a
evitar la caiguda d'objectes a nivells inferiors.
S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars o altre
element estructural sòlid, en els quals enganxar el mosquetó del
cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació
de mires (o per a aquells treballs que ho requereixin).
En el cas de no existir plataforma de desembarcament de materials en
cada planta, les baranes de tancament perimetral es desmuntaran
únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de materials
en un lloc determinat (reposant-se immediatament).Si es dóna el cas
anterior, s'instal·laran cables de seguretat pròxims la façana, per a
ancorar en ells els mosquetons dels cinturons de seguretat durant les
operacions d'ajuda a la descàrrega de materials en les plantes.
S'evitarà concentrar les càrregues excessives de material en les
obertures o forjats.
Es mantindrà un bon ordre i neteja en zones de pas i de treball.
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Es disposarà d'il·luminació natural o artificial amb els nivells necessaris
per efectuar correctament els treballs i també en els accessos i zones
de trànsit dels operaris.
Es disposarà d'una plataforma auxiliar per a tenir el material a l'alçada
de la cintura.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges per la subjecció d’arnès anticaigudes
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de
perímetre)
Apuntalaments
Senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Protecció auditiva (per al manipulació radial)
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

protecció

del

23.11.4Mobiliari
Riscs identificats
Caigudes al mateix i diferent nivell (*)
Talls per manipulació de peces i eines
Dermatosi per contacte amb el ciment
Cops per manipulació dels elements prefabricats.
Atrapament entre objectes
Projecció violenta d'objectes
Sobre esforços
Trepitjada de terrenys inestables
Incendi
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball
Senyalitzar la distància de seguretat mínima d'aproximació entre 2
metres i l'alçada de l'element en col·locació.
Prohibit treballar en plataformes inestables
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Prohibit romandre en el radi d'acció del braç de la maquina que ajuda
en la col·locació.
Ordre i neteja en els llocs de treball.
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Apuntalaments.
Tancament i senyalització de l'àrea de treball.
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Ulleres de muntura integral
Guants de cuir flor i loneta
Roba de protecció contra agressions mecàniques

23.12 ACABATS INTERIORS
23.12.1Enguixats
Riscs identificats

Cops pel manipulació d’eines o objectes manuals.
Talls pel manipulació d’objectes o eines manuals.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.(*)
Caigudes al buit (patis, façanes, etc.).
Cossos estranys als ulls.
Dermatosi per contacte amb el guix.
Contactes amb l’energia elèctrica.
Sobreesforços.
Intoxicacions
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de
trànsit i de recolzament per realitzar els treballs d’arrebossat, per tal
d’evitar els accidents per relliscada.
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Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats i/o similars
de sostres, tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons,
evitant esglaons i forats que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es
prohibeix l’ús d’escales, bidons, piles de material, etc. per a aquestes
finalitats, per tal d’evitar accidents per treballar sobre superfícies
insegures.
Es prohibeix l’ús de cavallets a finestrals o vores de forjat sense
protecció contra caigudes d’alçada.
Es penjaran elements ferms de l’estructura, cables en els quals
amarrar el fiador del cinturó de seguretat per realitzar treballs sobre
cavallets en llocs amb risc de caiguda des d’alçada.
Per a la utilització de cavallets en finestrals o vores de forjat
s’instal·larà un tancament provisional format per “peus drets” falcats a
terra i sostre, als quals s’amarraran taulons formant una barana sòlida
de 90 cm d’alçada, mesurat sobre la superfície de treball sobre la
bastida. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol.
Les escales que s'utilitzin han d'estar en adequades condicions de
conservació i col·locació, amb suports estables i fixos. Si són de mà
han de disposar d'un dispositiu antilliscant en els suports inferiors dels
muntants, i si són de tipus tisora tindran, a més, uns dispositius de
limitació d'obertura (cinta de nylon o cadena metàl·lica).
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una
alçada sobre el terra d’uns 2 m.
En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà
utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al
tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc
elèctric, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la
protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i
contra impactes mecànics externs.
Les “mires” (regles, taulons, etc.) es carregaran a l’espatlla si fos el
cas, de tal forma que al caminar, l’extrem del davant es trobi a una
alçada per sobre del casc de qui el transporta, per tal d’evitar els cops
amb altres operaris i ensopegades entre obstacles.
El transport de “mires” sobre carretons s’efectuarà lligant fermament
el paquet de mires al carretó, per tal d’evitar els accidents per
esfondrament de les mires.
El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà
preferentment sobre carretó de mà per tal d’evitar sobreesforços.
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S’acordonarà la zona en que pugui caure pedra durant les operacions
de projecció de “pinyolet” sobre morters, mitjançant cinta de
banderoles i rètols de prohibit el pas.
Els sacs d’aglomerants, ciments diversos o àrids, s’apilaran
ordenadament repartits junt als talls on es vagi a utilitzar, el més
separats possible de les obertures, per tal d’evitar sobrecàrregues
innecessàries.
Els sacs d’aglomerants, ciments diversos o àrids, es disposaran de
forma que no obstrueixin els llocs de pas, per tal d’evitar accidents per
ensopegada.
S’estendran cables amarrats a “punts forts” a la zona de coberta, als
quals amarrar el fiador del cinturó de seguretat, per a realitzar els
arrebossats i similars des de bastides penjades a façanes, patis i forats
d’ascensors.
En l'aplicació del guix mitjançant sistema de projecció, serà obligatori
l'ús de la careta buco-nasal FFP1 i ulleres de protecció.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de protecció perimetral
Xarxes de protecció
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat.
Guants de cuir
Ulleres de muntura integral
Arnès anticaigudes
Guants contra les agressions d’origen químic
Mascaretes FFP1

23.12.2Arrebossats
Riscs identificats
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell (*)
Caigudes al mateix nivell
Sobreesforços
Soroll
Atrapaments

MESURES DE PREVENCIÓ
Les superfícies de trànsit i de recolzament per realitzar treballs
d’arrebossat es mantindran netes i ordenades.
Les plataformes sobre cavallets per executar enguixats i assimilables
de sostres, tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons,
evitant escalons i forats que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es
prohibeix l’ús d’escales, bidons, piles de material, etc., per aquests
fins.
Es prohibeix l’ús de cavallets en finestrals o vores de forjat sense
protecció contra les caigudes d’alçada.
Es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables en els que
amarrar el fiador del cinturó de seguretat, per realitzar treballs sobre
cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d’alçada.
La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb "portalàmpades
estancs amb mànec aïllant" i "reixa" de protecció de la bombeta.
L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V.
Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació
sense la utilització de las clavilles mascle – femella, amb l’IP i IK
adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització i tancament perimetral del lloc de treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de protecció perimetral
Xarxes de protecció
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Protector auditiu
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir flor i loneta
Guants contra les agressions d’origen químic
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols

(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.
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23.12.3Folrats i revestiments

Transport i posada en obra elements estructurals
metàl·lics

23.12.3.1

Riscs identificats
Caigudes a diferent nivell.(*)
Caigudes al mateix nivell.
Atropellament de persones.
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinària.
Sobreesforços.
Atrapaments.
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Cops amb objectes o eines (talls).
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes.
Exposició a condicions ambientals extremes.
Contactes tèrmics.
Exposició a contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
Exposició a radiacions , ionitzants o no i tèrmiques.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments o cops amb vehicles.
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.
Durant la soldadura
Caigudes d’alçada.(*)
Radiacions de l’arc voltaic.
Inhalació de vapors metàl·lics.
Cremades.
Incendi.
Contacte amb electricitat
Projecció de partícules.
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’emmagatzematge i
classificació dels elements metàl·lics pròxim al lloc de muntatge
d’armadures.
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S’extremarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Les línies elèctriques de distribució, de quadre a màquines, es
protegiran per evitar punxades, pelades i en conseqüència produir
possibles contactes elèctrics indirectes.
Els paquets de peces metàl·liques s’emmagatzemaran en posició
horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, fins una alçada no
superior a 1,50 m.
El transport aeri de paquets mitjançant grua s’executarà suspenent la
càrrega per dos punts separats mitjançant eslingues. L’angle superior
serà igual o menor a 90 graus.
Les peces muntades s’emmagatzemarà als llocs designats a tal efecte
separat del lloc de muntatge. Les restes es recolliran aplegant-se per
la seva posterior càrrega i transport a l’abocador.
Les peces muntades es transportaran al punt d’ubicació suspesa del
ganxo de la grua mitjançant eslingues que l’aguantaran per dos punts
distants per evitar deformacions i desplaçaments no desitjats.
Els perfils s’elevaran tallats a la mida correcta per al muntatge.
S’evitarà el tall d’oxitall en alçada.
Les maniobres d’ubicació i muntatge de l’estructura de suport seran
guiades pels operaris necessaris per tal que les maniobres siguin
segures; el gruista disposarà de visibilitat de l’operació en
desenvolupament, i en cas contrari serà guiat per un tercer operari,
que dirigirà l’operació i posarà en contacte el gruista i els treballadors
que rebin l’element.
S’estendran línies de vida entre pilars o altres elements estructurals a
on els operaris hauran d’amarrar l’arnés de seguretat, que serà usat
en cas que s’hagin d’efectuar desplaçaments sobre les ales de la biga o
paviments de planta. Es col·locarà xarxes horitzontals de seguretat, i
es revisaran freqüentment, sobretot al acabar de treballar a la zona,
per tal de verificar el seu correcte estat.
No es permet elevar una nova alçada sense que la immediatament
inferior tingui tots els cordons de soldadura acabats.
Es prohibeix realitzar treballs als patis d’instal·lacions sense disposar
de plataformes intermèdies de treball (formades per MAUP), amb
accessos segurs des de les diferents plantes.
Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior
de les guindoles de soldador, a més el soldador haurà d’amarrar
l’arnès anticaigudes a una línia de vida.
Es prohibeix deixar la pinça i l’elèctrode directament sobre el sòl:
caldrà usar recull-pinces.
L’estesa de cables elèctrics es farà sempre que sigui possible de forma
ordenada o es penjaran de peus drets, pilars o paraments verticals
Les ampolles de gasos hauran d’estar sempre dins dels carros de
portaampolles.
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Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota les zones on
s’efectuïn treballs de soldadura. En cas que sigui imprescindible,
s’hauran de col·locar viseres de protecció de xapa metàl·lica.
El risc de caiguda pels límits del forjat es protegirà amb baranes de
seguretat, i en segona instància amb línies de vida on els operaris
puguin amarrar els cinturons de seguretat.
S’haurà de planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps
possible les proteccions, per establir les àrees i les zones de treball, els
recorreguts i les maniobres de les màquines i camions
Es fixarà uns itineraris i s’abalisaran les zones de pas per al personal
S’haurà de realitzar el manteniment de les xarxes horitzontals, ja que
els processos de soldadura les poden danyar i deixar inservibles.
El personal haurà d’estar qualificat per a realitzar treballs en alçada
S’han d’assegurar les escales de mà
No es poden realitzar treballs a la mateixa vertical
No es poden balancejar les càrregues suspeses
S’han d’elevar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
No s’ha de treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
S’ha de planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
S’ha de complir el REBT pel que fa a sistemes de protecció
S’ha de realitzar els treballs sobre superfícies seques
S’ha de disposar de quadres elèctrics secundaris
S’ha de realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent i
ventilades
S’ha de substituir els materials amb substàncies nocives
En cada cas, s'ha de calcular el tipus de "cristal inactinio", en base a la
intensitat de la soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius
(pintures, dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de manegues amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Limitació de la velocitat dels vehicles
La pintura de l’estructura metàl·lica de l’obra s’efectuarà des de
l’interior de “guindoles” de soldadors , amb el fiador del cinturó de
seguretat ancorat a un punt ferm de la pròpia estructura.
S’haurà d’estendre xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de la
estructura, segons els plànols, sota la zona de treball de pintura de
l’estructura metàl·lica per evitar el risc de caiguda d’alçada.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Xarxa de seguretat (horitzontal i vertical)
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Barana de protecció en el perímetre de forjats.(sistemes provisionals
de protecció del perímetre)
Manta ignífuga
Xarxa de seguretat (vertical)
Línia de vida
Marquesina de protecció
Extractor localitzat o ventilador de gasos contaminats
Senyal de prohibició, d'obligació indicativa de la ubicació d'equips
d'extinció d'incendis i d'advertència,
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de muntura integral (per a tall oxiacetilènic)
Pantalla per a soldadura elèctrica
Protector auditiu
Mascareta de protecció respiratòria
Mascareta de protecció filtrant contra partícules
Filtre mixt contra gasos i partícules
Guants contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen tèrmic
Manyoples (per a soldador)
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Calçat de seguretat
Arnés anticaiguda
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Armilla reflectora (roba de senyalització)
Davantal per a soldador

23.12.3.2

Soldadura

Riscs identificats
Caigudes des d'alçada (*)
Atrapament entre peces
Aixafada de mans per objectes pesats
Trepitjada entre objectes
Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics
Projecció violenta de partícules
Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura)
Cremades
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Contacte amb l'energia elèctrica
Exposició a radiacions ionitzants
Incendi
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

És convenient preveure una presa terra local en la zona de treball.
S'ha de tallar prèviament el corrent abans de canviar de polaritat.
En cas necessari, s'haurà de canviar la roba de treball suada, ja que
ofereix menor resistència a l'electricitat amb la humitat.
Es realitzaran els treballs amb peces de màniga llarga.
És necessari que en la zona existeixi un equip d'extinció d'incendis
adequat per a casos d'emergència.

MESURES DE PREVENCIÓ
Soldadura:
Correcta organització del treball, mantenint els talls nets i ordenats.
Previ a qualsevol operació de soldadura, es revisarà l'estat de la
màquina de soldar i les connexions a la xarxa elèctrica, cablejat, etc.
Les canonades es fixaran i immobilitzaran mitjançant elements
d'immobilització (puntals, eslingues) fins a finalitzat el punteig de
soldadura.
El lloc de treball estarà ben ventilat i lliure de matèries combustibles.
Si fos impossible la retirada d'elements combustibles, s'hauran de
cobrir amb un material ignífug. Tot material que pugui cremar per
contacte d'espurnes produïdes per soldadura es protegirà amb material
ignífug.
La base de soldar ha de ser sòlida i estar suportada per objectes
estables.
El cable de soldar ha de mantenir-se amb una mà i la soldadura ha
d'executar-se amb l'altra.
Quan els treballs de soldadura s’hagin d'interrompre durant un cert
període de temps, s'han de treure tots els elèctrodes dels
portaelectrodes, desconnectant el lloc de soldar de la font
d'alimentació.
No s'han d'utilitzar elèctrodes als quals els quedi entre 38 i 50 mm. Els
elèctrodes i portaelectrodes s'han de guardar ben secs.
En el cas d'utilitzar-se elèctrodes de tungstè toriat per a soldar acer
inoxidable, s’haurà de tenir una especial cura en no menjar ni beure al
costat de la esmoladora d'elèctrodes, procurant afilar els elèctrodes en
humit.
Encara que el risc de radiació és mínim, l'òxid de tori es pot inhalar o
ingerir, produint efectes nocius a l'organisme.
L'escòria dipositada en les peces soldades ha de picar-se amb un
martell especial de manera que els trossos surtin en direcció contrària
al cos.
Queda totalment prohibit substituir els elèctrodes amb les mans nues,
amb guants mullats o refredar-los submergint-los en aigua.
No s'han de realitzar mai treballs de soldadura prop de llocs de treball
on es realitzin operacions de desengreixats, ni soldar en l'interior de
contenidors, dipòsits o barrils mentre no s'hagin netejat completament
o desgasificats amb vapor.
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Soldadura elèctrica:

L'hissat de bigues metàl·liques es realitzarà estant aquestes eslingades
per dos punts; de tal forma, que l'angle superior a nivell de l'argolla de
pengi que formen les dues “hondillos” de l’eslinga, sigui igual o menor
que 90 graus, per a evitar els riscos per fatiga del mitjà auxiliar.
L'hissat de bigues metàl·liques (perfileria) es guiarà mitjançant cordes
fins a la seva "presentació", mai directament amb les mans, per a
evitar les empentes, talls i atrapaments.
Les bigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats
mitjançant
elements
d'immobilització,
estampidors,
eslingues,
apuntalament, etc., fins a finalitzat el "punteig de soldadura" per a
evitar situacions inestables.
No s'elevarà una nova alçada, fins a haver finalitzat el cordó de
soldadura de la cota puntejada, per a evitar situacions inestables de
l'estructura.
Els pilars metàl·lics s'hissaran en posició vertical sent guiats mitjançant
caps de govern, mai amb les mans. L’"aplomat" i "punteig" es
realitzarà immediatament.
Es tendiran xarxes ignífugues horitzontals entre les crugíes que
s'estiguin muntant, situades per sota de la cota de muntatge, per a
prevenir el risc de caiguda des d'alçada.
Se suspendran els treballs de soldadura (muntatge d'estructures) amb
vents iguals o superiors a 50 Km/h.
Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim
de pluges, en prevenció del risc elèctric.
Es tendiran entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat
fermament ancorats, pels quals lliscaran els "mecanismes
paracaigudes" dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les
jàsseres o bigues de l'estructura, en prevenció del risc de caiguda des
d'alçada.
Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran
metàl·liques amb ganxos al capdavant i en els travessers per a
immobilització, en prevenció de caigudes per moviments indesitjables.
El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i
constant, en prevenció dels riscos per treballar en l'interior
d'atmosferes tòxiques.
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Els porta elèctrodes a utilitzar, tindran el suport de manutenció en
material aïllant de l'electricitat.
Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes
deteriorats, en prevenció del risc elèctric.
Les operacions de soldadura a realitzar en (zones humides o molt
conductores de l'electricitat), no es realitzaran amb tensions superiors
a 50 volts.
El grup de soldadura estarà en l'exterior del recinte en el qual s'efectuï
l'operació de soldar.
Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions normals), no es
realitzaran amb tensions superiors a 150 volts si els equips estan
alimentats per corrent continu.
Normes de prevenció per als soldadors.
Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la seva salut.
Protegeixi's amb l’elm de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi.
No miri directament l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li
lesions greus en els ulls. No piqui el cordó de soldadura sense
protecció ocular. Les fragments de pellofa despresa, poden produir-li
greus lesions en els ulls. No toqui les peces recentment soldades;
encara que li sembli el contrari, poden estar a temperatures que
podrien produir-los cremades serioses. Soldi sempre en un lloc
ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia. Abans de començar a soldar,
comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del seu lloc
de treball. Els evitarà cremades fortuïtes. No deixi la pinça directament
en el sòl o sobre la perfileria. Dipositi-la sobre un porta pinces. Demani
que li indiquin com és el lloc més adequat per a tendir el cablejat del
grup, evitarà ensopegades i caigudes. No utilitzi el grup sense que
dugui instal·lat el protector de borns. Evitarà el risc d'electrocució.
Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans
d'iniciar la soldadura. No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu
grup de soldar perquè "salti" el disyuntor diferencial. Avisi a
l'Encarregat perquè es revisi l'avaria. Esperi que li reparin el grup o bé
utilitzi altre. Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada
que faci una pausa de consideració (esmorzar o menjar, o
desplaçament a altre lloc). Comprovi abans de connectar-les al seu
grup, que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant
connexions estances d'intempèrie. Eviti les connexions directes
protegides a força de cinta aïllant. No utilitzi mànegues elèctriques
amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. Sol·liciti
les hi canviïn, evitarà accidents. Si ha d'empalmar les mànegues,
protegeixi l'entroncament mitjançant "forrillos termoretráctiles". Esculli
l'elèctrode adequat per al cordó a executar. Cerciori's que estiguin ben
aïllades les pinces porta elèctrodes i els borns de connexió. Utilitzi
aquelles peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li
semblin incòmodes o poc pràctiques.
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Radiografia de soldadura:

Tot lloc on es disposi d'un generador de radiacions ionizantes,
constituïx una instal·lació radioactiva, el que obliga que hagi una
persona responsable del funcionament de la mateixa i del compliment
d i les normatives existents. Aquesta persona serà el supervisor, que
haurà realitzat el curs corresponent i coneixerà perfectament tot el
relatiu a la instal·lació. Tindrà llicència de supervisor. El personal que
treballi en la instal·lació tindrà una informació i formació adequades,
sent aconsellable que tots realitzin el curs de formació d'operador.
Encara que la instal·lació sigui mòbil, com és el cas de radiografia de
soldadura “in situ”, s'ha de senyalitzar i delimitar adequadament,
segons la dosi que s'estimi que pot ser rebuda. D'aquesta manera, es
defineixen dues zones: Zona controlada, on es poden rebre dosis
efectives superiors a 6 mSv/any oficial o una dosi equivalent superior
a/3 10 dels límits de dosis equivalents per a cristal·lí, pell i
extremitats. També tenen aquesta consideració les zones en les quals
sigui necessari seguir procediments de treball, ja sigui per a restringir
l'exposició, evitar la dispersió de contaminació radioactiva o prevenir o
limitar la probabilitat i magnitud d'accidents radiològics o les seves
conseqüències. Se senyalitza amb un trébol verd sobre fons blanc.
En cas de ser zona de permanència limitada, serà un trébol groc,
mentre que si és zona reglamentada o d'accés prohibit, la senyalització
serà un trébol taronja i vermell respectivament. Zona vigilada, on
existeix la possibilitat de rebre dosis efectives superiors a 1 mSv/any
oficial o una dosi equivalent superior a/1 10 dels límits de dosi
equivalent per a cristal·lí, pell i extremitats. Se senyalitza amb un
trébol gris/azulado sobre fons blanc. Si el risc és d'irradiació externa el
trébol anirà vorejat de puntes radials, mentre que si és de
contaminació anirà vorejat d'un camp punteado. S'ha d'establir un pla
de treball que ha de conèixer-se perfectament abans de l'inici de la
tasca, així com les persones que ho van a portar a terme. El material
que s'utilitzi haurà d'estar senyalitzat i ser específic. Ha d'efectuar-se
un control periòdic del nivell de radiació ambiental existent mitjançant
la utilització de medidors ambientals de radiacions ionizants. Com
poden ser detectors de centelleo, semiconductors, comptador GeigerMuler, etc. Els residus radioactius han de tractar-se amb unes
precaucions especials. Tindran una gestió diferenciada i específica,
totalment separada de la resta dels residus, havent d'estar
perfectament senyalitzats. En el cas de radiografies, es procurarà
limitar el temps d'exposició, augmentar la distància a la font i
apantallar els equips i la instal·lació. La dosi rebuda disminueix de
manera inversament proporcional al quadrat de la distància.

MESURES DE PROTECCIÓ
SOLDADURA:
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a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Tancament de les àrees de treball
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat,
Calçat de seguretat
Maniguets i mànigues de soldador
Arnès anticaigudes
Guants contra les agressions mecàniques
Pantalla per soldadura
Protectors auditius
Roba de protecció contra las projeccions de metalls en fusió i les
radiacions infraroges

a) Proteccions Col·lectives
La instal·lació de les preses de la posada a terra s'ha de fer segons les
instruccions del fabricant. Cal assegurar-se que el xassís del lloc de
treball està posat a terra controlant especialment les preses de terra i
no utilitzar per a les preses de la posada a terra conductes de gas,
líquids inflamables o elèctrics. La presa de corrent i el casquet que
serveix per a unir el lloc de soldadura a la font d'alimentació han
d'estar nets i exempts d'humitat. Abans de connectar la presa al
casquet s'ha de tallar el corrent. Una vegada connectada s'ha de
romandre allunyat de la mateixa. Quan no es treballi s'han de cobrir
amb caputxons la presa i el casquet.
b) Equips de Protecció Individual
Pantalla per soldadura
Guants de cuir de màniga llarga
Polaines.
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra las projeccions de metalls en fusió i les
radiacions infraroges (Les mànigues seran llargues amb els punys
cenyits al canell; a més durà un collet que protegeixi el coll. És
convenient que no duguin butxaques i en cas contrari han de poder-se
tancar hermèticament. Els pantalons no han de tenir doblec, doncs
poden retenir les espurnes produïdes, podent introduir-se en l'interior
del calçat de seguretat)
RADIOGRAFIA SOLDADURA:
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23.12.4Enrajolats
Riscs identificats

SOLDADURA ELÈCTRICA:
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a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de riscos al treball
Tancament de les àrees de treball
Gestió de residus adequada
Limitar el temps d'exposició a la font
Allunyar-se de la font
Apantallar els equips o la instal·lació
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Manils de protecció contra els raigs X

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Cops pel manipulació d’eines o objectes manuals.
Talls pel manipulació d’objectes amb arestes punxeguts o eines
manuals.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.(*)
Caiguda d’objectes a nivells inferiors.
Talls als peus per trepitjades sobre runes i materials amb arestes
tallants.
Cossos estranys als ulls.
Dermatosi per contacte amb el ciment.
Contactes amb l’energia elèctrica.
Afeccions respiratòries (tall mecànic).
Sobreesforços
Atrapaments pels medis d’elevació i transport
Els derivats de l’ús de medis auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

El tall de les plaquetes i altes peces ceràmiques s’executarà en via
humida per tal d’evitar la formació de pols ambiental durant la tasca.
El tall de les plaquetes i altes peces ceràmiques s’executarà en locals
oberts, o a la intempèrie, per tal d’evitar respirar aire amb gran
quantitat de pols.
Els talls es netejaran de retalls i restes de pasta.
Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de
treball d’amplada no inferior als 60 cm.; 3 taulons travats entre sí.
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Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides,
bidons, capses de materials, banyeres, etc.
Es prohibeix l’ús de cavallets en finestrals o vores de forjat sense
protecció de caiguda des d’alçada.
Per a l’ús de cavallets en finestrals o vores de forjat, etc., s’instal·larà
un tancament provisional format per peus drets falcats a terra i sostre,
als quals s’amarraran taulons o barres formant una barana sòlida de
90 cm. d’alçada, mesurats des de la superfície de treball sobre
cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol.
També es podran instal·lar xarxes tensades de seguretat.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una
alçada sobre el terra d’uns 2 m.
En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà
utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al
tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc
elèctric, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la
protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i
contra impactes mecànics externs.
Les deixalles s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació
mitjançant trompes.
Es prohibeix llençar les deixalles directament pels forats de façana, o
dels patis.
Les capses de plaqueta, s’apilaran a les plantes repartides junt als talls
on se les vagi a instal·lar, situades el més lluny possible dels centrellum, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les capses de plaqueta en aplec, mai es disposaran de forma que
obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents per
ensopegada.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema provisional de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalats
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Guants de cuir.
Ulleres de muntura integral
Màscara antipols amb filtre mecànic canviable específic per al material
a tallar.
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.12.5Aplacats
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres o altres parts
Contactes amb l'energia elèctrica
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapamientos pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
Aixafada per caiguda de les pròpies plaques
Soroll
Inhalació de pols

MESURES DE PREVENCIÓ
Existirà en obra una zona destinada a l'emmagatzematge i apilament
de materials. Aquest apilament es realitzarà de manera que sigui
estable, i s'efectuarà sobre elements resistents.
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega i descàrrega de
materials mitjançant grua-torre (eslingues, estrops, safates, etc.).
S'utilitzaran elements adequats per a la càrrega , transport i
descàrrega de materials mitjançant muntacàrregues.
La manipulació i tràfec de les plaques de revestiment perimetral es
portaran a terme amb especial cura per a evitar aixafades i caigudes a
nivells inferiors.
S'apilaran els materials allunyats de buits o obertures en forjats o
façanes a fi d'evitar la caiguda de material a nivells inferiors.
Els llocs d'accés o pas d'operaris en l'interior de l'obra es trobaran
lliures d'apilaments.
S'instruirà al personal sobre la forma d'efectuar el transport manual de
càrregues a fi d'evitar impactes i interferències amb persones o
objectes.
Es disposarà de zones de circulació vertical adequades per als operaris.
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Per a evitar la circulació dels operaris per nivells inferiors, es
delimitaran les zones de treball.
Es disposarà de mitjans per a evitar la caiguda de materials sobre
tercers en la via pública (marquesines, etc.).
Els accessos dels operaris a l'interior de l'obra, disposaran de viseres
de protecció.
Es disposarà dels mitjans auxiliars (plataformes de treball, passarel·les
o bastides) adequats per al treball a desenvolupar, comprovant
periòdicament el seu estat, el correcte muntatge i funcionament, i
disposant d'un accés adequat.
L'accés a les plataformes de treball es restringirà exclusivament als
operaris que realitzen dits treballs.
Existiran proteccions complementàries en les plataformes per a evitar
la caiguda de materials.
Per a evitar els riscos de caiguda en alçada, es disposarà de les
convenients proteccions col·lectives (xarxes, baranes, bastides
tubulars, etc.). Es comprovarà periòdicament l'estat de conservació,
correcte muntatge i manteniment dels mitjans de protecció.
El desmuntatge de les xarxes horitzontals de protecció de grans buits,
es realitzarà unicamente en el cas d'estar conclosos en tota la seva
alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada drap de
xarxa protegeix. L'existència de diversos mitjans de protecció
col·lectiva en obrá, haurà d'haurà de ser compatible i no provocar
l'existència d'un nou risc.
Els treballs simultanis en la mateixa vertical a diferent nivell,
s'efectuaran amb les mesures de protecció col·lectiva adequades, per a
evitar la caiguda d'objectes a nivells inferiors.
S'establiran cables de seguretat amarrats entre pilars o altre element
sòlid estructural, en els quals enganxar el mosquetó del cinturó de
seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires (o
per a aquells treballs que ho requereixin).
En cas de no existir plataforma de desembarcament de materials en
cada planta, les baranes de tancament perimetral es desmunten
únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de materials
en un determinat lloc, reposant-se immediatament.
Si es dóna el cas anterior, s'instal·laran cables de seguretat pròxims a
la façana, per a ancorar en ells els mosquetons dels cinturons de
seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de materials
en les plantes. S'evitarà concentrar càrregues excessives de material
entre obertures.
Es mantindran en bon ordre i neteja les zones de passada i de treball, i
es disposarà de bona il·luminació, natural o artificial, en els accessos,
zones de trànsit i treball dels operaris.
Es disposarà i efectuarà l'evacuació d'enderrocs utilitzant els mitjans
adequats (tubs de desenrunament, recipients, etc.).
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Per a evitar la inhalació de pols, es realitza el cort de material ceràmic
per via humida o amb ventilació suficient.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives.
Senyalització de riscos al treball
Tancat de la zona de treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema provisional de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Arnès anticaigudes
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Protecció auditiva

23.12.6Pintura
Riscs identificats
Caigudes de objectes i materials
Caigudes a diferent nivell.(*)
Caigudes al mateix nivell.
Cops per objectes en general.
Sobreesforços.
Cops per objectes en general.
Intoxicacions.
Contactes amb materials corrosius
Contactes amb energia elèctrica
Els derivats de l’ús dels medis auxiliars.
Esquitxades als ulls
Lesions a la pell
Toxicitat per vapors dels dissolvents
Incendi
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Malgrat els diferents tipus de pintures que s'apliquen a la construcció,
la majoria tenen els mateixos riscos en el procés d'execució de
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l'activitat, S’hauran de complementar aquests riscos i mesures
preventives amb els riscos particulars de cada tipus de pintura que
s’utilitzi, i que vindran especificats a les Fitxes de Seguretat d'aquests
productes.
Les mesures preventives a complementar seran diferents en funció,
per exemple, de si la pintura utilitzada és plàstica amb una base
d'aigua o la pintura utilitzada té com dissolvent un compost de Xilà
(conegut per ser producte cancerígen del tipus A3 segons la ACGIH).
En tot moment s’hauran de mantenir les zones de treball netes i
ordenades, facilitant els camins de circulació a través de la zona de
treball, si els materials de pintura utilitzats no comporten cap risc
higiènic.
Les pintures, dissolvents, etc., es emmagatzemaran als llocs
senyalats, estaran ventilats, per evitar los Riscs d’incendi i
d’intoxicacions.
S’instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta
d’accés al magatzem.
Es senyalitzarà amb una senyal de “perill d’incendi” i una altre de
“prohibit fumar”.
Es prohibeix emmagatzemar pintures que puguin emanar vapors
inflamables amb els recipients tancats malament, per evitar accidents
per generació d’atmosferes tòxiques o explosives. S’evitarà la formació
d’atmosferes nocives amb una ventilació constant del lloc on s’està
pintant. Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d’una
amplada mínima de 60 cm, per evitar els accidents per treballs
realitzats sobre superfícies insegures.
Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets, els bidons, caixes o piles de
material i assimilables, per evitar els treballs realitzats sobre
superfícies inestables.
La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades
estanques amb mànec aïllant i reixa de protecció de la bombeta i
alimentada a 24 v.
Es prohibeix llançar les runes directament pels forats de la façana o
patis. Aquests s’apilaran, ordenadament per la seva evacuació
mitjançant conductes o contenidors per tal fi.
S’haurà de ventilar les zones tancades o sense ventilació natural.
L’aplicació de pigments al suport es realitzarà a la menor alçada
possible, per evitar esquitxades i formació d’atmosferes amb pols.
S’haurà de ventilar les zones de treball per evitar l’acumulació de pols,
vapors, etc a l’atmosfera de treball, si cal utilitzant mitjans auxiliars
per afavorir la circulació de l’aire.
Es prohibeix fumar o menjar a les estances a les que es pinta amb
pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.
Quan l'aplicació de pintura es realitza per pulverització, serà obligatori
l'ús de la màscara buco-nasal així com fitar la zona d'aplicació
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mitjançant balisament i senyalització per a impedir que altres
treballadors es trobin a la zona d'ambient afectada.
En cas d'aplicació de pintures a base de dissolvents o compostos
tòxics, s'hauran de preveure els sistemes de ventilació adequats per a
realitzar les renovacions d'aire suficients que garanteixin que els
nivells de concentració d’aquests compostos a l'aire es mantené dintre
dels rangs permesos (VLA-ED o VLA-EC).
És recomanable que les pintures es lliurin en obra amb les barreges
dels seus compostos realitzades en origen, ja sigui pel fabricant o per
l’aplicador, per evitar atmosferes enrarides o amb concentracions de
productes tòxics en forma de vapor o boires. D'aquesta manera,
també s'evitarà l'emmagatzematge en obra d'alguns compostos que
són inflamables.
Els operaris s’hauran de netejar les mans durant les descansos i al
finalitzar la jornada de treball.
Es prohibeix fer treballs de soldadura i oxitall als llocs propers a
treballs on es fa ú de pintures inflamables.
En tots els treballs d'alçada en els quals no es puguin mantenir les
proteccions col·lectives com baranes o xarxes de seguretat, s'utilitzarà
un cinturó de seguretat (de tipus “arnès”), pel que a més s’hauran de
preveure punts fixos d’ancoratge o línies de vida.
Sempre que durant l'execució d'aquesta activitat s'hàgin d'efectuar
treballs en diferents nivells superposats s’hauran de protegir les àrees
de nivells inferiors així com senyalitzar-les convenientment.
Quan existeixi risc de caiguda d'alçada des de la plataforma de treball
superior a 2 metres, (caiguda de la plataforma a la superfície del
forjat, per buits d'escala, per buits de façanes, etc.), es col·locaran les
proteccions col·lectives oportunes, com baranes perimetrals a la
bastida amb sòcol de 15 cm., barra intermèdia i barana de 90 cm. o
xarxes de seguretat en buits o balconades de l'edifici. En cas que no
sigui possible la utilització de baranes o qualsevol altre tipus de
protecció col·lectiva (xarxes, etc.), els operaris hauran d'utilitzar arnès
anticaigudes fixats a punts fixos o línies de vida.
Les escales que s'utilitzen han d'estar en adequades condicions de
conservació i la seva col·locació es realitzarà sobre suports estables i
fixos. Si són de mà disposaran de dispositius antilliscants en els seus
suports, i si són de tipus tisora tindran, a més, dispositius de limitació
d'obertura mitjançant cintes o cadenes subjectes als muntants o
graons.
A la construcció de les bastides tubulars s’hauran de comprovar els
seus suports i traves per evitar qualsevol tipus de moviment de
l'estructura, així com la seguretat dels seus accessos, ja sigui
mitjançant escalinates interiors o escales de mà.
Tota plataforma de treball haurà de tenir una amplària mínima de 60
cm., suportada per cavallets. A partir d'una alçada superior a la dels
cavallets de 1,50 metres d'alçada, és s’utilitzaran bastides tubulars
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modulars, amb suport sobre bases de repartiment, amb cargol
d’anivellament si s'ha de regular una inclinació o desnivell, així com
amb les seves baranes corresponents.
En les bastides solament s'emmagatzemarà material de pintura
imprescindible tenint en compte la càrrega màxima que suporta
aquesta plataforma de treball.
A les bastides modulars tipus torreta, ja sigui o no sobre rodes,
s'haurà de complir que h/l ≤ 3 en exteriors i h/l ≤ 4 en interiors, on h
és l'alçada de la torreta i l és l'amplària menor de la torreta. A més,
per a alçades superiors a 2 metres es disposarà de barana de 90 cm. i
accés segur a través d'una escaleta interior.
Les rodes han de disposar de dispositius de bloqueig, o bé,
s'encunyaran a banda i banda. El seu suport haurà de ser sobre
superfícies resistents i planes, evitant llocs amb pendents, que si
s’escau, hauran d'utilitzar-se cargols d’anivellament amb ròtula en la
seva base de suport per a adaptar-se al pendent existent. Abans de la
seva utilització, es comprovarà la verticalitat de l'estructura modular
de la bastida. En el cas de torretes mòbils, abans del seu
desplaçament, desembarcarà el personal de treball que estigui sobre el
medi auxiliar en qüestió (així com el material que hi hagi) els quals no
tornaran a pujar al mateix fins que la bastida estigui situat en el seu
nou emplaçament.
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, han de dotar-se
d'il·luminació artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux.
Aquests focus hauran de tenir un grau de protecció mínim I.P.5.5. i
classe I (amb línia de presa de terra) si la carcassa del focus és
metàl·lica

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització dels riscos al treball
Tancament perimetral del lloc de treball
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Protector auditiu de tap
Ulleres de muntura integral
Guants de cuir flor i loneta
Guants contra les agressions químiques
Mascaretes autofiltrant contra la pols i vapors tòxics.
Filtre mixt contra gasos i partícules.
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Roba de protecció

23.12.6.1

Emprimació / carbonatació

Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de persones al buit (pintura de façanes i semblants)
Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, etc.)
Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives
(intoxicacions)
Contacte amb substàncies corrosives
Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors
Contactes amb l’energia elèctrica
Sobreesforços
Altres
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

Les pintures,(els
vernissos, els
dissolvents, etc.)
s’hauran
d’emmagatzemar en llocs senyalitzats en els plànols amb el títol
“Magatzem de pintures”, mantenint-se sempre la ventilació per “tir
d’aire”, per tal d’evitar riscos d’incendis i d’intoxicacions.
S’haurà d’instal·lar un extintor de pols químic sec al costat de la porta
d’accés al magatzem de pintures. (En funció de les necessitats reals
s’haurà de definir la capacitat i la quantitat d’agents extintors.).
Sobre la porta d’accés al magatzem de pintures s’haurà d’instal·lar una
senyal de “perill per incendis” i una altra de “prohibit fumar”. (Aquesta
mesura i l’anterior desapareixen si la pintura que s’està utilitzant és
una pintura d’aigua.).
Els pots industrials de pintura i de dissolvents s’apilaran sobre taulons
de repartiment de tal manera que s’evitin sobrecàrregues
innecessàries.
Es prohibirà emmagatzemar pintures susceptibles d’emanació de vapor
inflamable amb recipients mal o incompletament tancats, per tal
d’evitar accidents per generació d’atmosfera tòxica o explosiva.
Els emmagatzematges de recipients amb pintura que contingui
nitrocelulosa es realitzaran de tal manera que pugui fer-se el volteig
periòdic dels recipients per tal d’evitar el risc de inflamació. (S’haurà
de prendre precaucions, i evitar que en el magatzem es desin juntes
les pintures inflamables de diversos tipus. S’etiquetarà les diferents
piles destinades a cada tipus de pintura. S’etiquetarà les normes de
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volteig de pintura nitrocelulosa per tal d’assegurar-se de que
l’emmagatzematge s’està fent de manera i temps adequats.).
S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint sempre ventilada
la zona que s’està pintant.
S’estendran els cables de seguretat ancorats a punts de resistència
suficient, dels que s’ancorarà el fiador del cinturó de seguretat en les
situacions de risc de caiguda des de alçada.
Les bastides per pintar hauran de tenir una superfície de treball d’una
amplada mínima de 60 cm( tres taulons fixats), per evitar accidents
per realitzar treballs sobre superfícies estretes.
Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzat en els
esglaons de dos escales de mà, tan en escales de recolzament lliure
com en les de tisora, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux,
mesurats a una alçada sobre el paviment al voltant dels 2m.
La
il·luminació
mitjançant
portàtils
s’efectuarà
utilitzant
“portalàmpades” estancs amb mànec aïllant” i reixada de protecció de
la bombeta; estaran alimentats a 24 volts.
Es prohibeix el connexió de cables elèctrics als quadres de
subministrament d’energia sense la utilització de clavilles masclefemella, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la
protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i
contra impactes mecànics externs.
Les escales de mà que s’hauran d’utilitzar , seran de tipus “tisora”,
dotada amb sabates lliscants i una cadeneta limitada d’obertura, per
evitar el risc de caigudes per inestabilitat.
Les operacions de fregat mitjançant una banda fregadora elèctrica de
mà, s’efectuaran sempre amb una ventilació per corrent d’aire, per
evitar el risc de respirar pols en suspensió.
L’abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor
alçada possible, per tal d’evitar esquitxades i atmosferes de pols.
Es prohibeix fumar o menjar en les habitacions en les que es pinti amb
pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.
S’avisarà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o
pigments tòxics) la necessitat d’una profunda higiene personal (mans i
cara) al acabar la feina.).Es redactarà comunicats i escrits, dirigits en
aquest sentit al personal.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims a
les zones de treball en les que s’utilitzin pintures inflamables, per
evitar risc d’explosió o d’incendis.
L’aplicació de pintura a les façanes i altres elements exteriors,
comporta un risc de caiguda d’alçada, que es veu disminuït o eliminat
depenent del mitjà auxiliar que s’utilitza. Per tal de controlar els riscos
caldrà immobilitzar de forma adequada el mitjà auxiliar; és a dir, de la
bastida tubular o de la bastida penjada es suggereix que es prevegin,
repartir-los per diferents plantes, uns punts de resistència suficient a
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les façanes, per l’ancoratge tant de les bastides tubulars com de les
penjades, o bé de línies de vida. Per als treballs s'utilitzaran bastides
metàl·liques tubulars, bastides penjats (motoritzades o no) o
equivalents, seguint les indicacions del fabricant per al seu correcte
muntatge, amb personal degudament format i qualificat.
Aquests punts de resistència suficient es poden considerar de
seguretat per al manteniment posterior del edifici.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Viseres lleugeres de retenció de petits objectes
Malles tèxtils de tancament de façana de bastida
Línies de vida ancorades a punts fixos, per damunt de la cota de
treball
Baranes de seguretat (sistema provisional de protecció del perímetre)
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Arnés anticaigudes
Guants contra les agressions d’origen químic
Mascareta amb filtre mecànic específic i recanviable (per ambients
amb pols)
Mascareta amb filtre químic específic recanviable(per a atmosferes
tòxiques i per dissolvents orgànics)
Calçat de seguretat
Roba de protecció
Gorra protectora contra la pintura per al cabell.

23.12.6.2

Tractament superficial de formigó vist

RISCS IDENTIFICATS
Caiguda d'objectes
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.(*)
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d’objectes punxeguts
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats d'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.
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Ulleres de protecció ocular

MESURES DE PREVENCIÓ
Quan es treballi a diferents alçades s'adoptaran les precaucions
necessàries per a la seguretat dels treballadors ocupats en els nivells
inferiors.
El personal serà coneixedor dels riscos de l'execució del sorrejat i de la
correcta execució d'aquest.
Se suspendran els treballs per a vents superiors a 50 km/h, en
prevenció del risc de caiguda de persones o objectes.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de
càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges o cabassos, sacs, etc,
prohibint-se llençar-los des de dalt.
Per als treballs s'utilitzaran bastides metàl·liques tubulars, bastides
penjats (motoritzades o no) o equivalents, seguint les indicacions del
fabricant per al seu correcte muntatge, amb personal degudament
format i qualificat.
Es tindrà en compte l'efecte del vent quan es col·loquin malles tèxtils
de tancament de bastida de façanes. No permetre acostar-se
maquinària d'elevació o transport a les bastides ni es deixaran
càrregues en aquestes. En cas d'accés des de l'edifici s'utilitzaran
passarel·les protegides.
Les bastides penjades disposaran de protecció superior quan hi hagi
exposició a caiguda de materials, el personal utilitzarà cinturons amb
arnés anticaigudes, amarrats a dispositius anticaigudes i corda de
seguretat.
Es prohibeix el treball a la mateixa vertical de diferents equips de
treball i activitats.
Les zones de risc davant de possible caiguda de material i eines
estaran senyalitzades i abalisades per a evitar que tant el personal que
executi els treballs com la resta s’apropi o entri en la zona d'influència.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Safates de recollida de materials a diferents nivells per a protecció de
caiguda de materials
Malles tèxtils de tancament de façana de bastida
Línies de vida ancorades a punts fixos, per damunt de la cota de
treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de protecció ( de cuiro per a manipulació de càrregues i aïllants
per a treballs d'electricitat)
Botes de seguretat.
Roba de treball apropiada a l'activitat i a l'estació de l'any.
Cinturons amb arnés anticaigudes.
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23.12.7Enrajolats
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'elements amb arestes o vores tallants
Contactes amb l'energia elèctrica
Sobreesforços
Dermatosi per contacte amb el ciment
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar de
lesions per treballar en atmosferes pulvígenas.
La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb portalàmpades
estancs amb mànec aïllant proveïts de reixeta protectora de la
bombeta i alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus
d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs.
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella., amb l’IP i IK adient
al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes
emplintadas, correctament apilades dintre de les caixes de
subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu
contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d'hissat o
transport per a evitar els accidents per abocaments de la càrrega. Les
peces de paviment soltes, s'hissaran perfectament apilades en
l'interior de safates emplintadas, per evitar accidents per abocament
de la càrrega.
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Els sacs d’aglomerant, s'hissaran perfectament apilats i fleixats o
lligats sobre plataformes emplintadas, fermament amarrades per a
evitar accidents per abocament de la càrrega.
Les caixes o paquets de paviment s'apilaran en les plantes linealment i
repartides al costat dels talls, on les hi vagi a instal·lar, situades el
més allunyats possibles de les obertures per a evitar sobrecàrregues
innecessàries. Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de
manera que obstaculitzin els llocs de passada, per a evitar els
accidents per ensopegada. Quan estigui en fase de pavimentació un
lloc de passada i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés,
indicant-se itineraris alternatius.
Les pulidores i abrillantadores estaran proveïdes de doble aïllament, (o
connexió a terra de totes les seves parts metàl·liques); per evitar els
accidents per risc elèctric.
Les pulidores i abrillantadores tindran l'empunyadura de la llança
revestida de material aïllant de l'electricitat.
Les pulidores i abrillantadores estaran proveïdes de cercle de protecció
antiatrapaments, (o abrasions), per contacte amb els raspalls i
escates.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls o
escates, s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada de la
xarxa elèctrica", per a evitar els accidents per risc elèctric.
Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones que
no siguin de pas, i eliminats immediatament de la planta.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat (sistema provisional de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Genolleres
Calçat de seguretat
Guants contra les agressions mecàniques
Manil de protecció contra les agressions mecàniques
Cinturó-faixa elàstica
Polaines
Arnès anticaigudes
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23.12.8Paviments petris
Riscs identificats
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de materials
Intoxicacions per dissolvents, coles, etc.
Pols
Esquitxades Als ulls
Lesions a la pell (dermatosis)
Contactes amb l'energia elèctrica
sobreesforços
Cremades
Els assenyalats anteriorment per als treballs amb formigó i morter.

MESURES DE PREVENCIÓ
Serà obligatori l'ús d'ulleres de seguretat antiprojecciones i mascareta
per a protecció de les vies respiratòries, durant els treballs de tall de
peces amb serra circular per via seca. Això haurà de realitzar-se
també utilitzant taps d'escuma com a protecció auditiva.
En el tall de peces amb serra circular per via humida serà obligatori
l'ús d'ulleres de protecció.
En l'aplicació de lletades de ciment serà obligatori l'ús de guants de
protecció del tipus antihumitat (làtex o nitril).
Quan les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció,
aquestes hauran de ser proporcionades als treballadors.
Les màquines elèctriques portàtils han d'ésser amb un tipus de
protecció elèctrica de classe II (amb doble aïllament).
Les màquines de tall duran la carcassa de protecció sobre el disc de
tall, vigilant la manipulació i posada fora de servei d'aquesta protecció.
En tot moment durant l'execució d'aquestes activitats, s'han de
respectar les proteccions col·lectives instal·lades en l'edifici: baranes
d'escales, xarxes verticals en ulls d'escala, etc., podent substituir
aquestes en un moment determinat per proteccions individuals (tipus
cinturó de seguretat) i al finalitzar l'activitat, tornar a disposar
aquestes proteccions en servei.
En tot moment, les zones de treball s'han de conservar netes i
ordenades, apilant les peces de paviment fora de les zones de pas.
Hem de tenir en compte que en aquests treballs es produiran en certs
moments talls de les vies normals de circulació en l'interior de l'edifici,
pel que s’haurà de procedir a preparar altres vies alternatives a més
d'abalisar i senyalitzar correctament les zones de circulació afectades.
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, han de disposar de
llum artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux.
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Els focus hauran de disposar de protecció de classe I si la carcassa és
metàl·lica (connexió a terra).
El tall de peces és recomanable de realitzar-se per via humida per a
evitar afeccions respiratòries i enrarir l'ambient de la zona de treball
amb la pols en suspensió.
En cas d'utilitzar-se serra de disc per al tall de peces, s'aplicarà les
normes establertes per al seu ús en el Manual d'ús i manteniment.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
L’esglaonat d'escales s'executarà des d'un punt sòlid i estable de
l'estructura, amb arnès seguretat en cas que s'hagués desmuntat les
proteccions col·lectives, ja siguin les baranes de protecció o les xarxes
de seguretat.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de seguretat
(sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament i senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Genolleres i
Calçat de seguretat
Guants de PVC o de goma
Guants de cuir
Manil de protecció contra les agressions mecàniques
Cinturó-faixa elàstica
Polaines
Arnès anticaigudes
Ulleres de muntura universal
Mascareta de protecció antipols

23.12.9Paviments
Riscs identificats

Talls pel manipulació d’elements amb arestes tallants.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.(*)
Afeccions reumàtiques per humitats als genolls.
Cossos estranys als ulls.
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Contactes amb l’energia elèctrica.
Sobreesforços.
Dermatosi per contacte amb el ciment.
Caiguda d’objectes i materials
Cops per objectes en general
Trepitjada d’objectes
Atrapaments pels medis d’elevació i transport
Els derivats de l’ús de medis auxiliars
Els derivats de l’ús de productes químics

MESURES DE PREVENCIÓ
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux
mesurats a una alçada aproximada de 1,5 m. sobre el paviment.
El tall de les peces de paviment s’executarà en via humida, per evitar
les lesions per treballar en atmosferes polsegoses.
En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà
utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts., amb l’IP i IK adient al
tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb l’IP i IK adient
al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre plataformes
emplintades, correctament emplintades dins de les caixes de
subministrament que no es trencaran fins que no s’hagi d’utilitzar el
seu contingut. El conjunt empilat, es fleixarà o lligarà a la plataforma
d’hissat o transport, per tal d’evitar els accidents per abocament de
càrrega.
Les peces de paviment soltes, rajoles de formigó, gra rentat, panot
hidràulic, terratzos i similars, s’hissaran perfectament emplintades a
l’interior de gàbies de transport per tal d’evitar accidents per relliscada
de la càrrega.
Als llocs de trànsit de persones, s’acotaran amb corda de banderoles
les superfícies recentment enrajolades, per evitar accidents per
caigudes.
Les capses o paquets de paviment s’apilaran a les plantes linealment i
repartits junt als talls, on es vagin a instal·lar, el més lluny possible de
les obertures per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les capses o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que
obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents per
ensopegada.
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Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació
intern d’obra, es tancarà l’accés indicant-ne itineraris alternatius
mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de
“perill, paviment lliscant”.
Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de
manipulació revestit de material aïllant a la electricitat.
Les polidores i abrillantadores estaran proveïdes d’argolla de protecció
antiatrapaments o abrassions, per contacte amb els raspalls, pedres i
papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls,
pedres o papers de vidre, s’efectuarà sempre amb la màquina
“desendollada de la xarxa elèctrica” per tal d’evitar els accidents per
risc elèctric.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones de no
pas i eliminats immediatament de la planta.
Es penjaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura,
dels quals amarrar el fiador del cinturó de seguretat per a realitzar els
treballs d’instal·lació del graonat definitiu de les escales, tribunes i
similars sense instal·lació de la barana definitiva.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament de les àrees de treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Barana de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat.
Genolleres
Manil de protecció contra les agressions mecàniques
Guants de cuir
Guants de goma o P.V.C.
Polaines
Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura.
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
A més per al tall de peces amb serra circular en via seca:
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Ulleres de muntura universal.
Careta antipols amb filtre mecànic canviable específic per al
material de tallat

23.12.10

Capes d’anivellament

Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
Trepitjades sobre objectes
Projecció de fragments o partícules
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Atropellaments o cops amb vehicles
Treballs sobre terres humits o mullats
Contactes amb el morter
Esquitxades als ulls
Sobreesforços
Lesions a la pell
Contactes amb l’energia elèctrica

MESURES DE PREVENCIÓ

Mantenir l’ordre i la neteja.
Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge.
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues
suspeses.
No balancejar les càrregues suspeses
Establir procediments de treball per a treballs amb Riscs especials
Formació i informar als operaris encarregats de les feines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho
siguin.
Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a
personal i maquinària.
Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al
seu manual d’ús.
Prohibir que el personal descansi al costat de màquines aturades.
Limitar la velocitat dels vehicles.
Les màquines elèctriques duran protecció elèctrica classe I (amb presa
de terra) i en cas que siguin portàtils duran protecció elèctrica classe II
(amb doble aïllament), totes elles connectades mitjançant la seva base
d'endoll normalitzada.
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Els llocs de treball que no puguin disposar de llum natural, tindran llum
artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux.
Si la carcassa de la lluminària fos metàl·lica ha de disposar de presa de
terra (classe I).
En tot moment, les zones de treball es conservaran netes i ordenades,
s’acotarà l’àrea d’aplec de granel de sorres i la màquina d’amassar i de
bombeig.
No començaran els treballs mentre no s’hagin adaptat les mesures de
protecció col·lectiva al pas de les canonades de subministrament de
morter. S’acotarà l’àrea de treball per a que no circulin operaris
d’altres activitats a les zones de recrescut, mentre el morter estigui
fresc, mitjançant senyals i cintes d’abalisament.
Es mantindran les proteccions col·lectives existents, procurant no
manipular aquestes proteccions durant la manipulació de la mànega de
bombament de morter per l'edifici.
En l’abocament de morter o en fases de treball en que es produeixin
concentracions de càrregues en punts de l’estructura en construcció,
es distribuirà convenientment les càrregues, tenint en compte la
resistència de l’estructura.
En cas de salpicaduras o contactos de la piel con el mortero, se deberá
realizar el lavado inmediatamente de la zona del cuerpo con agua
abundante en prevención de dermatosis.
Serà obligatori l'ús del casc i el calçat de seguretat S1P (puntera i
plantilla). En el moment de posar en obra el morter, el calçat haurà
d'haurà de ser una bota d'aigua també amb puntera i plantilla.
El personal que manipuli l'apilament de sorres, carregant la amasadora
i bomba de morter, haurà de dur faixa lumbar per a reduir els riscos
musculoesquelètics.
El personal que manipuli el morter durant la seva posada en obra,
utilitzarà a més guants de goma de tipus látex i ulleres panoràmiques.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topall per a descàrrega de camions en excavacions
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants contra agressions químiques
Calçat seguretat
Botes impermeables
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Armilla reflectores (roba de senyalització)
Faixa lumbar

130

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Guants de cuir

23.12.11

Paviments de fusta

Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de materials.
Cops per eines o objectes.
Talls per la manipulació de màquines.
Lesions a la pell.
Pols.
Incendi
Contactes amb l'energia elèctrica

MESURES DE PREVENCIÓ
Davant el risc de caiguda a diferent nivell si en aquesta fase no estan
instal·lades les baranes definitives de l'edifici es respectaran les
baranes de seguretat instal·lades a l'obra.
No començaran els treballs fins que s’hagin adaptat o instal·lant les
mesures de protecció col·lectiva necessàries.
En tot moment, les zones de treball es conservaran netes i ordenades,
sobretot al finalitzar la jornada, quan s'haurà de recollir i eliminar el
material sobrant dels treballs de tall i polit de fusta (serradures i retalls
de fusta). Tampoc s'han d'abandonar al terra els retalls o fulles, per a
evitar ensopegades, talls o cops.
Les màquines de tall hauran de disposar en tot moment del protector
del disc instal·lat, protegint la zona de tall.
Les màquines elèctriques portàtils duran protecció elèctrica de classe
II connectades mitjançant la seva base d'endoll normalitzada. Així
mateix, les màquines de serra circular i polidores de cinta seran de
classe I amb presa de terra i al costat de la orbital, disposaran a més
d'anells de protecció antiatrapaments en les zones de tall o abrasió.
Prop de la taula on es situï la màquina de tall es disposarà d’un
extintor de pols d'eficàcia mínima 21A-113B, en prevenció del risc
d'incendi que es pot originar per la pols de serradures de fusta.
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, tindran llum
artificial d’intensitat mínima de 100 lux.
Els llocs on es produeixin serradures estaran perfectament ventilats,
per a evitar atmosferes nocives. L'àrea de tall on es situï la serra de
biaixos (màquina de serra circular) es disposarà lluny de llocs de pas,
per a prevenir ensopegades amb el material sobrant dels treballs de
tall i polit de fusta (serradures), així com ensopegades o cops amb el
fuster mentre talla amb aquesta màquina.
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Per al tall de peces amb la serra circular, s’utilitzaran ulleres
antiprojeccions de seguretat i mascareta antipols.
Es prohibeix mantenir i emmagatzemar coles, vernissos i dissolvents
en recipients sense estar perfectament tancats, en llocs ventilats
especialment preparats per al seu emmagatzematge. Al costat d'ells
s'haurà de disposar d'un extintor i la senyalització pertinent de prohibit
fumar i risc d'incendi. També s'ha de prohibir fumar en els llocs on
s'efectuïn treballs utilitzant vernissos i dissolvents.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Per a l’aplicació de vernissos o realització de polits, serà obligatori l’ús
de mascareta buconasal.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Barana de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de la zona de treball
Extintors
Senyals d’alarma d’incendi
Sistemes de detecció d’incendi
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Genolleres
Ulleres de muntura integral
Mascareta antipols FFP1
Mascareta buconasal FFP1S VO

23.12.12

Escales (esglaons, baranes, balustres)

Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a mateix o diferent nivell (*)
Talls per manipulació d'elements amb arestes o vores tallants
Contactes elèctrics
Sobreesforços
Dermatosi per contacte amb ciment
Cops per objectes en general
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Projecció de partícules als ulls
Trepitjada d'objectes
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Les peces del paviment es transportaran correctament apilades en
safates emplintadas. Els sacs d’aglomerant, s'hissaran perfectament
apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintadas, fermament
amarrades per evitar accidents per abocament de la càrrega.
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar
lesions per treballar en atmosferes amb pols. Les caixes o paquets de
paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de
passada, per a evitar els accidents per ensopegada.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de passada i comunicació
intern, es tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Les polidores i abrillantadores estaran proveïdes de doble aïllament, (o
connexió a terra de totes les seves parts metàl·liques); per a evitar els
accidents per risc elèctric. Les polidores i abrillantadores tindran
l'empunyadura de la llança revestida de material aïllant de
l'electricitat.
Les polidores i abrillantadores estaran proveïdes de cercle de protecció
antiatrapaments, (o abrasions), per contacte amb els raspalls i
escates.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls o
escates, s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada de la
xarxa elèctrica", per evitar els accidents per risc elèctric.
Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones que
no siguin de pas i eliminats immediatament de la planta.
Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada
de presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del
quadre general de l'obra, o de doble aïllament.
Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues
d'alimentació.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Si és possible, la col·locació de baranes o balustres es realitzarà des de
la pròpia escala protegida mitjançant la barana definitiva, en altre cas
s'usarà una bastida amb plataforma segura, amb mínim de 60 cm
d'ample i barana de 1,0 m d'alçada, amb tauló intermedi i sòcol, o bé
xarxes de seguretat verticals.
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Per als llocs de difícil accés s'instal·laran ancoratges especials des dels
quals s'amarraran els cinturons de seguretat.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Barana de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de la zona de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Genolleres
Calçat de seguretat
Guants de cuir
Manil de protecció contra les agressions mecàniques
Cinturó-faixa elàstica
Polaines
Arnès anticaigudes

23.12.13

Aplicació de materials d’afinat de superfície

Riscos identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda al mateix o diferent nivell (*)
Talls per manipulació d'elements amb arestes o vores tallants
Contactes elèctrics
Sobreesforços
Dermatosi per contacte amb el ciment
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Els derivats d'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres
d’alimentació, sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
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penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.
Els materials es transportaran perfectament apilats i fleixats sobre
plataformes emplintades, ben lligades, per evitar accidents per
abocament de la càrrega.
Mai es disposarà el material de manera que obstaculitzi els llocs de
pas, per a evitar els accidents per ensopegades.
Quan s’estigui treballant en un lloc de pas i de comunicació intern, es
tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius.
Les polidores i abrillantadores estaran proveïdes de doble aïllament, o
connexió a terra de totes les parts metàl·liques, per evitar els
accidents per risc elèctric. Aquestes tindran empunyadura de llança
revestida de material aïllant de l’electricitat, estaran proveïdes d’anella
de protecció antiatrapaments o abrasions per contacte amb els raspalls
o escates. Les operacions de manteniment i substitució o canvi de
raspalls o escates , s’efectuaran sempre amb la màquina desendollada
de la xarxa elèctrica, per evitar els accidents per risc elèctric.
Els llots producte dels polits, s’apartaran cap a zones que no siguin de
pas, i eliminats immediatament de la planta.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Genolleres
Calçat de seguretat
Guants contra les agressions químiques
Guants contra les agressions mecàniques
Manil contra les agressions mecàniques
Cinturó-faixa elàstica de protecció
Polaines
Arnès anticaigudes

23.12.14

Polit i abrillantat dels paviments

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Treballs sobre terres humits
Esquitxades als ulls
Lesions a la pell
Contactes amb l'energia elèctrica
Vibracions
Sobreesforços
Atrapaments amb parts mòbils de la màquina

MESURES DE PREVENCIÓ

Per evitar sobretemperatura de les pedres de treball, a l’hora
d’escalabornar i polir per igualar les juntes de les peces pètrees
(marbres, terratzos, etc.)i donar l’abrillantat al paviment, aquests
treballs es realitzen per via humida, generant-se durant el procés, un
fang com a residu.
En tot moment, les zones de treball es conservaran netes i ordenades,
sobretot al finalitzar la jornada, quan s'haurà de recollir i eliminar el
material sobrant del polit (fangs).
S'haurà de marcar l'àrea de treball per a impedir la circulació d'altres
operaris en el seu trasllat a altres llocs de treball de l'obra, per a evitar
relliscades amb la lletada del polit i abrillantat.
Davant el risc de caiguda a diferent nivell es preveu que ja estaran
instal·lades les proteccions definitives de l'edifici. En cas contrari, es
respectaran les baranes o xarxes de seguretat instal·lades a l'obra.
Les màquines polidores elèctriques duran protecció elèctrica classe I
(amb presa a terra) i en el cas que siguin portàtils duran protecció
elèctrica classe II, totes elles connectades mitjançant la seva base
d'endoll normalitzada.
Els cables elèctrics de les màquines de polir hauran d'estar en perfecte
estat, amb les seves carcasses de protecció en les línies repartidores
sense cap tipus de defecte ni cap tipus d'encintat, atès que treballen
sobre una superfície humida que poden produir contactes indirectes.
D’altra banda, aquestes màquines estaran proveïdes d'anells de
protecció antiatrapaments sobre les pedres o raspalls de polit.
Sempre que s'hagi de canviar la pedra de polir, el raspall d'abrillantar
o realitzar qualsevol altra activitat de manteniment, la màquina estarà
desconnectada de la font de subministrament de l'energia elèctrica,
per a evitar encesos involuntaris durant aquestes tasques.
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, tindran llum
artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux. Si les
carcasses de les lluminàries són metàl·liques a més disposarà de línia
de terra.

MESURES DE PROTECCIÓ
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a) Proteccions Col·lectives
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
Enclavaments de la maquinària
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura integral
Mascareta antipols
Faixes antivibratories
Guants contra les agressions químiques

23.12.15

Paviment de resina epoxi

Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls als membres o altres parts
Contactes amb l'energia elèctrica
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives
(intoxicacions)
Contactes amb substàncies corrosives
Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
La resina epoxi s'emmagatzemarà als llocs assenyalats. Estarà
ventilat, per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. S'instal·larà
un extintor de pols química sec al costat de la porta d'accés al
magatzem. Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem, s'instal·larà
un senyal de "perill d'incendis" i altra de "prohibit fumar". Es prohibeix
emmagatzemar en cas de ser susceptible d'emanar vapors
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inflamables, amb els recipients mal o incompletament tancats, per a
evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre
ventilat el local en el qual s'està estenent la resina. En cas que la
ventilació sigui insuficient, s'utilitzarà protecció respiratòria amb un
filtre adequat.
La
il·luminació
mitjançant
portàtils
s'efectuarà
utilitzant
"portalàmpades estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la
bombeta; alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient,
per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs..
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de
subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles masclefemella, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la
protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i
contra impactes mecànics externs.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als
talls en els quals s'emprin resina inflamable, per a evitar el risc
d'explosió (o d'incendi).
S'evitarà el contacte amb els ulls i la pell. Es protegirà la pell amb
pomada protectora.
En cas que s'embruti la roba, aquesta es llevarà immediatament.
Es prohibeix menjar, beure o fumar durant el treball.
Els residus rebran el tractament adequat. Sempre que sigui possible,
s'evitarà el contacte amb canonades o conduccions.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tancament de les àrees de treball
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de protecció perimetral
Xarxes de protecció
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants contra les agressions químiques
Mascareta amb filtre químic específic (per a atmosferes tòxiques per
dissolvents orgànics)
Ulleres de muntura integral
Calçat de seguretat
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23.12.16

Cels rasos

Riscs identificats

Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d’escaiola.
Talls pel manipulació d’objectes o eines manuals (llanes, platines,
etc.).
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.(*)
Lesions oculars
Afeccions de la pell
Contactes amb l’energia elèctrica.
Caiguda de materials
Sobreesforços
Trepitjada d’objectes
Atrapaments pels medis d’elevació i transport
Els derivats de l’ús de medis auxiliars
Talls a les extremitats
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies
d’intercomunicació interna d’obra, tant pel que fa a l’apilament de
materials (planxes, guies, etc.), com dels retalls produïts, eliminant-se
diàriament aquests residus de la zona de treball mitjançant safates o
tubs de recollida, fins als contenidors disposats per a la selecció de
residus d’obra.
S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats
d’alçades correlatives, per controlar el risc de caiguda des d’alçada en
els talls de construcció dels cels rasos de guix sobre rampes d’escala
propers a patis, terrasses, etc.
No començaran els treballs fins que s'hagin instal·lat o adaptat les
mesures de protecció col·lectiva de la plataforma de treball.
Les escales que s'utilitzin han d'estar en adequades condicions de
conservació i la seva col·locació serà sobre suports estables i fixos. Si
les escales són de mà tindran un dispositiu antilliscant en els seus
suports, i si són de tisora, tindran a més uns dispositius de limitació
d'obertura, ja siguin del tipus cinta de nylon o cadena metàl·lica
subjecta als muntants o esglaons.
Tota plataforma de treball haurà de tenir una amplària mínima de 60
cm. i estarà formada mitjançant plataformes metàl·liques amb ungles
en els extrems per a garantir la seva fixació i acoblament als cavallets
o bastides.
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En la construcció de les plataformes de treball de cavallets o bastides
tubulars, s'haurà de vigilar els seus suports i tascons per a evitar
qualsevol tipus de moviment de l'estructura. En aquestes plataformes
de treball solament s'emmagatzemarà el material imprescindible tenint
en compte la càrrega màxima que suporten.
A partir d'una alçada superior a 1,50 m. dels cavallets, és recomanable
l'ús de bastides tubulars modulars recolzats sobre bases de distribució,
que disposaran de les seves baranes corresponents i accessos interiors
a través d'escalinates.
En les bastides modulars tipus torreta, ja siguin o no sobre rodes,
s'haurà de complir que h/l ≤ 3 en exteriors i h/l ≤ 4 en interiors, on h
és l'alçada de la torreta i l és l'amplària menor d’aquesta. A més, per a
alçades superiors a 2 metres es disposarà de barana de 90 cm. i accés
segur a través d'una escaleta interior.
Les rodes disposaran d'un dispositiu de bloqueig, o bé, s'encunyaran a
banda i banda. El seu suport haurà de ser sobre superfícies resistents i
planes. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar la seva
verticalitat i, previ al seu desplaçament, desembarcarà el personal de
treball i el material, el qual no tornarà a pujar fins que la bastida
estigui situat en el seu nou emplaçament i amb els dispositius de
frenat col·locats.
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, tindran llum
artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux.
Sempre que durant l'execució d'aquesta unitat s’hagin d'efectuar
treballs o es trobin zones de pas i apilament en diferents nivells
superposats, es protegiran les àrees de nivells inferiors, ja sigui
mitjançant marquesines o bastides modulars amb elements de
marquesina instal·lats.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Quan existeixi risc de caiguda d'alçada superior a 2 m. de la
plataforma de treball, (caiguda de la plataforma a la superfície del
forjat, per buits de façanes, per buits d'escala, etc.), es col·locaran
xarxes de seguretat verticals en els buits de finestra o baranes
perimetrals en la bastida amb sòcol de 15 cm., barra intermèdia i
barana de 90 cm. En cas que no sigui possible la utilització de baranes
o qualsevol altre tipus de protecció col·lectiva (xarxes, etc.), els
operaris hauran d'utilitzar arnès seguretat o de subjecció (limitadors
de recorregut) fixats a punts fixos que s’hauran de preveure.
Falsos sostres de guix:
En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de
intercomunicació interna d'obra. Quan un pas quedi tallat
temporalment per les bastides dels guixaires s'utilitzarà un "pas
alternatiu" senyalitzat.
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Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de falsos sostres de
guix, tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant
graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres de guix s'executaran
sobre cavallets de fusta o metàl·liques.
Es prohibeix expressament la utilització de bidons, piles de materials,
escales donades contra els paraments, per a evitar els accidents per
treballar sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres sobre rampes tindran
la superfície de treball horitzontal i vorejat de baranes reglamentàries.
Es prohibeix l'ús de bastides de cavallets pròxims a buits, sense la
utilització de mitjans de protecció contra el risc de caiguda des
d'alçada.
La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb "portalàmpades
estancs amb mànec aïllant" i "reixeta" de protecció de bombeta;
l'energia elèctrica els alimentarà a 24 v, amb l’IP i IK adient al tipus
d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs. Es
prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb l’IP i IK adient
al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
El transport de sacs i planxes de guix es realitzarà preferiblement
sobre carretó de mà, per a evitar sobreesforços.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Els apilaments de sacs o planxes de guix, es disposaran de manera
que no obstaculitzin els llocs de pas, per a evitar els accidents per
ensopegada.
Falsos sostres sobre guies:
En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per a
evitar accidents per ensopegades.
Les escales de mà a utilitzar seran del tisora de tisora proveïdes de
sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura màxima, per a
evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball sobre cavallets tindran un ample mínim de
60 cm (3 taulons travats entre si, i als cavallets).
La instal·lació de falsos sostres s'efectuarà des de plataformes situades
sobre una bastida tubular, (a més de 2 m d'alçada), que estaran
vorjats d'una barana sòlida de 90 cm d'alçada, formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver
ajustat els frens de rodadura abans de pujar a elles.
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Es prohibeix la utilització de bidons, piles de materials, escales
recolzades contra els paraments.
Les superfícies de treball per a instal·lar falsos sostres sobre rampes i
escales seran horitzontals; es permetrà recolzar en l'esglaó definitiu i
els cavallets, sempre que aquesta s'immobilitzi i els taulons s'ancorin i
s'encunyin.
Es col·locaran cables de seguretat ancorats a punts forts de
l'estructura, en els quals amarrar el fiador dels cinturons de seguretat
en els talls pròxims a buits amb el risc de caigudes des d'alçada.
Es prohibeix ascendir a escales de mà, (recolzades o de tisora), en
replanells i trams d'escales sense estar subjecte el cinturó de
seguretat a un punt ferm de l'estructura.
La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb "portalàmpades
estancs amb mànec aïllant" i "reixeta" de protecció de bombeta;
l'energia elèctrica els alimentarà a 24 volts, amb l’IP i IK adient al
tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs. Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100
lux mesurats a una alçada aproximada de 2m sobre el paviment. Es
prohibeix expressament el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb
l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció
contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra
impactes mecànics externs.
El transport de guies de longitud superior als 3 m es realitzarà
mitjançant dos operaris.
Ha de ser obligatori l'ús del casc de protecció i del calçat de seguretat
amb puntera com a mínim.
El personal que manipuli guix o massilla per a juntes de les plaques de
cartró-guix (pladur) utilitzarà, a més, guants de goma i ulleres.
El personal que talli els perfils de suport amb màquines manuals
disposarà de guants i ulleres de protecció ocular antiprojeccions. Així
mateix, el personal que talli les planxes de pladur disposarà de guants
antitall de nitril.
Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes
tallants i assimilables, per evitar els accidents per trepitjada
d'objectes.
És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per als
desplaçaments en obra.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
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Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants contra les agressions químiques
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura integral
Arnès anticaigudes
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.12.17

Lliscats

Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caigudes al mateix o diferent nivell (*)
Talls als membres o altres parts
Contactes elèctrics
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Els derivats d'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar treballs
d'esquerdejat es mantindran netes i ordenades.
Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats i assimilables
de sostres, tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons,
evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. La
seva amplària serà major de 60 cm.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Les bastides per a esquerdejats d'interiors es formaran sobre cavallets.
Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de material, etc., per a
aquests fins. Es prohibeix l'ús de cavallets en balconades sense
protecció contra les caigudes des d'alçada. Es penjaran d'elements
ferms de l'estructura cables en els quals amarrar el fiador del cinturó
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de seguretat, per a realitzar treballs sobre cavallets en els llocs amb el
risc de caiguda des d'alçada.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb l’IP i IK adient
al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Enrajolats
El talls de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executaran en via
humida per a evitar la formació de pols ambiental durant el treball.
Els talls es netejaran de retalls i residus de pasta.
Es prohibeix l'ús de cavallets en tribunes (balconades, terrasses,
finestres), sense protecció contra les caigudes des d'alçades. Per a
utilització de cavallets en balconades s'instal·laran xarxes tibants de
seguretat entre la tribuna superior i la qual serveix de suport per a
evitar caigudes des d'alçada.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de cuir
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura integral
Roba de treball contra agressions mecàniques
Arnès anticaigudes

23.12.18

Vidres

Riscs identificats
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell (*)
Caigudes al mateix nivell
Projecció violenta de partícules
Talls i erosions contra objectes
Sobreesforços
Soroll
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(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ

Els aplecs de vidre s’ubicaran en els llocs senyalats sobre jaç de
taulons. A nivell de carrer s’acotarà amb corda de banderoles la
vertical dels paraments als que s’estigui envidrant, per evitar el risc de
cops (o talls) a les persones per fragments de vidre, després.
Es prohibeix restar o treballar en la vertical d’un tall d’instal·lació de
vidre. Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per evitar
el risc de talls. Els vidres es tallaran a la mida adequada per cada forat
al local assenyalat a tal efecte.
La manipulació de les planxes de vidre s’executarà amb l’ajuda de
ventoses de seguretat. S’haurà de formar el personal sobre els
mètodes correctes de manipulació de càrregues i eines pesades.
El vidre presentat amb la fusteria corresponent, es rebrà i terminarà
d’instal·lar immediatament, per evitar el risc d’ accidents per ruptures.
Els vidres ja instal·lats, es pintaran de immediat a base de pintura a la
cal, per significar la seva existència.
Els vidres a les plantes, s’emmagatzemaran als llocs designats sobre
jaç de taulons, en posició quasi vertical, lleugerament inclinats contra
un parament.
Els passadissos i "camins interns" a seguir amb el vidre, estaran
sempre expedits; és a dir, sense mànigues, cables i aplecs diversos
que dificultin el transport i puguin causar accidentes.
Les planxes de vidre transportades "a mà" se les mourà sempre en
posició vertical per evitar accidents per ruptura.
La instal·lació de vidre es realitzarà des del interior de l’edifici.
Subjecte l’operari amb el cinturó de seguretat, amarrat a "punt fort".
Les bastides que s’hagin d’utilitzar per la instal·lació dels vidres de les
finestres, estaran protegides en la seva part davantera, (la que dona
cap a la finestra), per una barana sòlida de 90 cm d’alçada, mesurats
des de la plataforma de treball.
Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, als
quals amarrar el fiador del cinturó de seguretat durant les operacions
d’envidrament.
Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets, els bidons, caixes o piles de
material i assimilables, per evitar els treballs realitzats sobre
superfícies inestables.
Es prohibeixen els treballs amb vidre, en règim de temperatures
inferiors als 0º graus.
Es prohibeixen els treballs amb vidre sota règim de vents forts.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
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Senyalització de riscos al treball
Tancament perimetral del lloc de treball
Línies de vida ancorades a punts fixes
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Protector auditiu de tap
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Arnès anticaigudes

23.12.19

Actuacions en murs i envans

Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda al mateix nivell
Caiguda a diferent nivell (*)
Talls als membres
Sobreesforços
Dermatosi
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Els derivats d'ús de mitjans auxiliars i eines manuals
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

Els buits existents al terra romandran protegits, per a la prevenció de
caigudes.
Els buits d'una vertical cap a l'exterior (baixant per exemple), seran
destapats per a l'aplomat corresponent, finalitzat el qual, es
començarà el tancament definitiu del buit.
S'instal·larà en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals
de "perill de caiguda des d'alçada" i de "obligatori utilitzar el cinturó de
seguretat".
No s'actuarà sobre les parets de càrrega sense el consentiment per
escrit del tècnic que correspongui. En cas d'actuar sobre parets o
envans s'assegurarà la seva estabilitat reforçant les dues parts de
paret que han de servir de suport a la nova obertura o arc.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Línies de vida ancorades a punts fixos, per sobre de la cota de treball
Senyalització de la zona de treballs
Portàtils de seguretat per il·luminació elèctrica
b) Equips de Protecció Individual
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions mecàniques
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
Casc de protecció

23.12.20

MESURES DE PREVENCIÓ
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L'enderrocament de la secció de paret que s'ha descarregat es farà
una vegada el formigó o morter hagi adquirit consistència.
Si calgués col·locar bigues o qualsevol altre element prefabricat en
llindes s'utilitzaran mitjans adequats al seu pes, com tràctels,
corrioles, mitjans mecànics d'elevació, etc.
Es presentarà en la part inferior a col·locar i s'elevarà des de la
mateixa vertical.
Es senyalitzarà la zona de treball perquè no s'acosti personal aliè.
S'utilitzaran els mitjans auxiliars més adequats al treball a realitzar, en
moments puntuals podrà utilitzar-se escales de tipus tisora per accedir
a parts elevades.
En treballs més perllongats s'usaran bastides de cavallets o metàl·lics
tubulars segons l'alçada que es tracti.
Les zones de treball seran netejades d'enderrocs diàriament.
A aquestes zones s'accedirà sempre de forma segura.
Es prohibeix els "ponts d'un tauló".
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures.
L'apilament de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar per a evitar les
sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.
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Ajudes de treball de paleta per instal·lacions

Riscs identificats
Cops i atrapaments
Trepitjades d'objectes
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Sobreesforços
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell (*)
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(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de
desmuntatge de maquinàries i conductes. Es procedirà a la retirada el
més ràpid possible, en cas de no poder-se retirar els materials
rebutjats, prèviament es destinarà una zona, el més allunyada possible
dels llocs de pas, per a l'apilament de les màquines i la resta
d'instal·lacions a retirar.
Els elements que resultin insegurs, es mantindran apuntalados o lligats
si escau a elements ferms, per a garantir la seva estabilitat i evitar
esfondraments.
El transport de paquets de gran longitud a pes per un sol home es
realitzarà inclinant la càrrega cap a enrere, de tal forma, que l'extrem
que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats
a contra llum).
Es mantindran nets de rebles i restes els llocs de treball.
Es netejaran conforme s'avanci, apilant l'enderroc per al seu
abocament per evitar el risc de trepitjades d'objectes.
Tota la maquinària de l'obra durà el marcat “CE”, estarà en bon estat,
tindrà un programa de manteniment i s'utilitzarà segons indica el seu
manual d'ús.
Revisions periòdiques del bon estat de l'estructura de les instal·lacions.
Treballadors qualificats i degudament formats.
Formació i informació als treballadors sobre la planificació i
organització dels treballs.
Planificació ergonòmica del treball.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de riscos a l’obra
Tancament i abalisament dels apilaments
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples filtrants
Roba de protecció contra les agressions mecàniques
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23.12.21

Tractament superficial de superfícies (sorrejat)

Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.(*)
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d’objectes punxeguts
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats d'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Quan es treballi a diferents alçades s'adoptaran les precaucions
necessàries per a la seguretat dels treballadors ocupats en els nivells
inferiors.
El personal serà coneixedor dels riscos de l'execució del sorrejat i de la
correcta execució d'aquest.
Se suspendran els treballs per a vents superiors a 50 km/h, en
prevenció del risc de caiguda de persones o objectes.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de
càrrega per mitjà de rampes, amb tremujes o cabassos, sacs, etc,
prohibint-se llençar-los des de dalt.
Per als treballs s'utilitzaran bastides metàl·liques tubulars, bastides
penjats (motoritzades o no) o equivalents, seguint les indicacions del
fabricant per al seu correcte muntatge, amb personal degudament
format i qualificat.
Es tindrà en compte l'efecte del vent quan es col·loquin malles tèxtils
de tancament de bastida de façanes. No permetre acostar-se
maquinària d'elevació o transport a les bastides ni es deixaran
càrregues en aquestes. En cas d'accés des de l'edifici s'utilitzaran
passarel·les protegides.
Les bastides penjades disposaran de protecció superior quan hi hagi
exposició a caiguda de materials, el personal utilitzarà cinturons amb
arnés anticaigudes, amarrats a dispositius anticaigudes i corda de
seguretat.
Es prohibeix el treball a la mateixa vertical de diferents equips de
treball i activitats.
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Les zones de risc davant de possible caiguda de material i eines
estaran senyalitzades i abalisades per a evitar que tant el personal que
executi els treballs com la resta s’apropi o entri en la zona d'influència.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Viseres lleugeres de retenció de petits objectes
Malles tèxtils de tancament de façana de bastida
Línies de vida ancorades a punts fixos, per damunt de la cota de
treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Calçat de seguretat.
Roba de protecció contra les agressions mecàniques.
Arnès anticaigudes.
Ulleres de muntura integral

23.13 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS
23.13.1Fusteria interior: Portes
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caigudes al mateix o diferent nivell (*)
Talls als membres
Afeccions respiratòries per treballs en atmosferes amb pols
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
Electrocucions
Cops amb objectes o eines
Afeccions de la pell
Sobreesforços a la manipulació de materials
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
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Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació
sense la utilització de les clavilles mascle-femella, amb l’IP i IK adient
al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració
d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics
externs.
Els quadres elèctrics disposaran de diferencials adequats i les preses
de corrent estaran degudament connectades. Tota la maquinària
elèctrica que s'utilitzi estarà protegida per interruptor diferencial i
estarà proveïda de doble aïllament.
Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que
es troba en bones condicions i amb tots els mecanismes i protectors de
seguretat instal·lats, en bon estat.
Les màquines de tall disposaran en servei de les proteccions per als
discos de tall, no posant-se fora de servei o desmuntant-se.
S'han de mantenir les proteccions en buits de finestra o escala per a
treballadors que es situïn sobre plataformes de cavallets pròximes a
aquests. Els mitjans auxiliars han de ser els adequats per a la
realització de cadascun dels treballs.
Les zones de treball es mantindran netes i ordenades, buidant
diàriament l'àrea de serradures de fusta. També es mantindran en tot
moment les zones de pas netes i ordenades.
L'apilament de materials es realitzarà de forma ordenada. Entre
l'apilament de materials i el seu muntatge passarà el menor temps
possible.
No carregarà només un operari a mà o a coll peces el pes de les quals
sigui superior a 25 Kg. S’haurà de formar el personal sobre els
mètodes correctes de manipulació de càrregues i eines pesades.
Tots els buits en murs i forjats disposaran de la protecció adequada,
sense retirar-se aquesta fins al moment de la instal·lació de la fusteria.
Aquesta protecció es tornarà a instal·lar, quan finalitzi la jornada si el
buit no queda suficientment protegit.
Mentre els elements que es vagin a col·locar no estiguin definitivament
fixats en el seu emplaçament, es sostindran amb apuntalaments
suficientment ferms com per a evitar la seva bolcada o caiguda.
Es protegiran les àrees de nivells inferiors. Sempre que sigui possible
s'evitaran els treballs simultanis a diferents nivells superposats.
Per als treballs d'instal·lació i muntatge de fusteria en buits o zones
pròximes a límit de forjats es disposaran punts sòlids d'ancoratge per
al cinturó de seguretat si la protecció col·lectiva és insuficient. Així
mateix serà d'ús obligat el cinturó de seguretat i es disposaran
proteccions col·lectives adequades, per a realitzar treballs sobre
plataformes de cavallets en zones o emplaçaments exposats.
Les bastides tubulars muntats per a aquesta activitat, tindran tots els
seus elements i traves.
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Les plataformes de treball seran almenys de 0.60 m. d'amplària.
Únicament s'emmagatzemarà el material imprescindible tenint present
la càrrega màxima que suporta.
Les bastides tubulars sobre rodes, no sobrepassaran en alçada 4
vegades el seu costat menor. Sempre que l'alçada de les bastides
superi els 2 m, hauran de disposar de baranes de 90 cm., barra
intermèdia i sòcol. Les rodes disposaran de dispositiu antibloqueig i si
no es posaran tascons a banda i banda. Es recolzaran sobre superfícies
resistents i planes.
Les planxes de tot tipus s'hissaran apilades en paquets, revisant-se els
ancoratges per a evitar el seu desplaçament.
Les escales que s'utilitzaran han d'estar en adequades condicions de
conservació i la seva col·locació, sobre suports estables i fixos. Quan
s'utilitzin les escales de mà, aquestes tindran un dispositiu antilliscant
en els seus suports. Si són escales de tipus tisora, hauran de tenir a
més d'un dispositiu de limitació d'obertura.
Les plataformes de les bastides sobre cavallets a utilitzar per a
l'execució del xapat de paraments verticals, tindran una amplària
mínima de 60 cm, (3 taulons travats entre si i lligats a les cavallets),
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. Es
prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de
materials o assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre
bastides insegures.
Els cèrcols seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, per evitar cops,
caigudes i bolcades. El "penjat" de fulles de portes, (o de finestres),
s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per
desequilibri, bolcada, cops i caigudes. Els trams de fusta transportats a
pes per un sol home aniran inclinats cap a enrere, procurant que la
punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d'una
persona, per a evitar els accidents per cops a altres operaris.
Els cèrcols de finestra sobre precèrcol, seran perfectament apuntalats
per a evitar bolcades tant interiors com cap a l'exterior. Les operacions
d'escatat mitjançant fregadora elèctrica manual, s'executaran sempre
sota ventilació per "corrent d'aire", per a evitar els accidents per
treballar en l'interior d'atmosferes nocives.
La manipulació de planxes de vidre es realitzarà amb l'ajuda de
ventoses de seguretat. Es col·locaran en posició vertical. Sempre que
siguin col·locades les planxes de vidre en zones de pas i/o obertures es
senyalitzaran convenientment per a la seva fàcil localització.
El magatzem de coles i vernissos es situarà en el lloc definit, tindrà
ventilació directa i constant, un extintor de pols química sec al costat
de la porta d'accés i sobre aquesta un senyal de "perill d'incendi" i
altra de "prohibit fumar" per a evitar possibles incendis.
S'ha de disposar també d'un extintor de pols prop del lloc de treball on
estigui la màquina de tall (serra de biaixos, serra circular, etc.) que
produeixi serradures.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta amb sòcol (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Mascareta de seguretat amb filtre específic canviable per a pols de
fusta, (de dissolvents o de coles)
Guants contra les agressions mecàniques
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Botes de seguretat
Arnès anticaigudes
Ulleres de muntura universal
Protecció auditiva

23.13.1.1

Muntatge de tancaments metàl·lics

Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Cops amb eines o objectes
Cops per manipulació d'objectes
Caiguda de materials en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Projecció de partícules al tallar material
Cops per i entre parts fixes de la instal·lació
Els derivats de les màquines a utilitzar
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
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Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes.
Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball.
Sempre es mantindrà una coordinació total entre els operarismuntadors i les persones que dirigeixen les maniobres d'aproximació
de materials.
Estarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilaments
fins al lloc del muntatge si no és per mitjans mecànics.
És obligatori l'ús de portapalets i carretons degudament revisats i en
perfecte estat, la càrrega correctament fleixada i ben estibada. S’haurà
de formar el personal sobre els mètodes correctes de manipulació de
càrregues i eines pesades.
S'efectuarà un escombrat diari de les restes i desaprofitaments en el
lloc de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb un mínim de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres.
Queda prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs. Es sol·licitarà permís per a realitzar la connexió als
quadres existents dins de l'edifici.
Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
És necessari l'ús de arnés de seguretat (alçades superiors a 2 metres),
preveient-se un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
Quedarà totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada. Cada dia abans de reprendre el treball es comprovarà que les
mesures de protecció compleixen totes les normes de seguretat
establertes referent a això.
Es limitarà la zona de treball per a evitar la presència de treballadors a
la vertical del punt de treball.
Quan no sigui possible evitar la superposició de treballs, es prendran
les mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda d'objectes o
eines, als nivells inferiors, independitzant els treballs realitzats en la
mateixa vertical.
Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver
ajustat els frens de rodadura abans de pujar a elles, per a evitar els
accidents per moviments no desitjats.
La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades
i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de
garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o
líquids i contra impactes mecànics externs.
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Els cables es canalitzaran per llocs en els quals estiguin protegits de
cops i talls a més de 2,5 metres del terra.
És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot moment, i també l'ús
d'armilles reflectores quan s'utilitzin plataformes o vehicles que
estiguin en moviment. És obligatori l'ús del casc de seguretat per
dintre de totes les zones tècniques.
No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable.
El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no
podrà excedir de 60 Kg/m2 .
Abans del muntatge es revisaran que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu enganxi.
Utilitzar correctament els EPI.
Tot el material de desaprofitament haurà de dur-se al contenidor que li
correspon per la seva tipologia.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Resguards
Enclavaments
Senyalització de les zones de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Arnès anticaigudes
Protector auditiu
Armilla reflectora (roba de senyalització)

23.13.1.2

Instal·lació portes automàtiques

Riscs identificats
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants
Cops per manipulació d'objectes
Caiguda de materials en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Cops per i entre parts fixes de la instal·lació
Els derivats de les màquines a utilitzar
Xocs contra objectes immòbils
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines
Contactes tèrmics i elèctrics
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Projecció de partícules al tallar el material
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de
trànsit lliure d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar
cops o caigudes.
Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball.
Quedarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilament
fins al lloc de muntatge si no és per mitjans mecànics.
S'utilitzaran portapalets i carretons degudament revisats i en perfecte
estat, la càrrega correctament fleixada i ben estibada. S’haurà de
formar el personal sobre els mètodes correctes de manipulació de
càrregues i eines pesades.
Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones
que dirigeixen les maniobres d'aproximació de materials.
S’efectuarà un escombrat diari de les restes i desaprofitaments del lloc
de treball.
Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment
il·luminades amb un mínim de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres del
terra. La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant
portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus
d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents
ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs..
Estarà prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres
d'alimentació sense la utilització de clavilles mascle femella, amb l’IP i
IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.. Es sol·licitarà permís per a realitzar una connexió
als quadres existents dintre de l'edifici.
Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en
general.
Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb
sabates antilliscants.
Els cables es canalitzaran per llocs en els quals estiguin protegits de
cops i talls a més de 2,5 metres del terra.
És necessari l'ús de arnès de seguretat (alçades superiors a 2 metres),
es preveurà un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge.
Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc
d'alçada.
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Cada dia abans de reprendre el treball es comprova que les mesures
de protecció compleixen totes les normes de seguretat establertes
referent a això.
Es limita la zona de treball per a evitar la presència de treballadors en
la vertical del punt de treball. Quan no és possible evitar la
superposició de treballs, es prendran les mesures necessàries per a
evitar el risc de caiguda d'objectes o eines, als nivells inferiors,
independitzant els treballs realitzats en la mateixa vertical.
Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver
ajustat els frens de rodadura abans de pujar a elles, per a evitar els
accidents per moviments no desitjats.
És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot moment, i també l'ús
d'armilles reflectores quan s'utilitzin plataformes o vehicles que
estiguin en moviment.
És obligatori l'ús del casc de seguretat dintre de totes les zones
tècniques.
Usar correctament els EPI.
No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable.
El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no
podrà excedir de 60 Kg/m2.
Abans del muntatge es revisaran que els cables fiadors estiguin en
perfecte estat per al seu enganxi.
Tot el material de desaprofitament s’haurà de dur al contenidor que li
correspon per la seva tipologia.
Els treballs elèctrics corresponents a la instal·lació de cablejat es
realitzaran sense tensió.
Abans de l'engegada dels quadres del sistema de gestió, es farà una
revisió general per a evitar accidents. S'avisarà a tot el personal d'obra
de les proves de funcionament.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Resguards
Enclavaments
Senyalització de les zones de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Calçat de seguretat davant electricitat
Ulleres de muntura universal
Guants contra les agressions d’origen elèctric
Roba de protecció contra agressions mecàniques
Arnès anticaigudes
Protector auditiu
Armilla reflectora (roba de senyalització)
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Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada
de presa a terra en combinació amb els disjuntors diferencials del
quadre general de la obra, o doble aïllament.
Les baranes s’instal·laran definitivament un cop acabada la
“presentació” per evitar els accidents per proteccions insegures.

23.13.2Serralleria interior

23.13.2.1
Baranes
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Cops per objectes en general
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
Sobreesforços
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per a amarrar de l’arnès anticaigudes
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de protecció
perímetre)
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament i senyalització de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de cuir
Calçat de seguretat

del

MESURES DE PREVENCIÓ

Es mantindrà el tall en l’adequat estat d’ordre i neteja.
Els apilaments de material es faran en els llocs destinats a tal efecte.
Les baranes es descarregaran perfectament fleixades o lligades,
penjant mitjançant eslingues del ganxo de la grua.
L’angle superior a nivell de l’argolla de penjat que formen els estreps
d’una eslinga en càrrega, haurà de ser igual o inferior a 90º.
En tot moment es mantindran les vies de pas lliures, per evitar
accidents per ensopegades i interferències.
No s’hissaran mai amb la grua elements solts, sempre es farà per
blocs d’elements fleixats o lligats, trencant-los per a la seva distribució
i posada en obra un cop a la planta corresponent. S’haurà de formar el
personal sobre els mètodes correctes de manipulació de càrregues i
eines pesades.
En tot moment es mantindran els talls lliures de rebles, retalls
metàl·lics i objectes punxeguts.
Només es desmuntaran les proteccions en els trams necessaris, si
obstaculitzen el pas dels elements, i seran reposats immediatament un
cop s’han introduït els elements a la planta.
Les baranes es presentaran per un mínim d’una quadrilla, per evitar
bolcades, cops i caigudes.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona inferior a la de realització de
treballs per impedir-hi el pas
Es disposarà d’ancoratges de seguretat als quals lligar el fiador del
cinturó de seguretat durant les operacions d’instal·lació de les baranes.
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23.13.2.2
Reixes i elements especials
Riscs identificats
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes de persones a diferent nivell (*)
Cops per caiguda de materials
Cops amb eines manuals
Despreniment de càrregues suspeses
Atrapament per objectes pesats
Projecció de partícules als ulls
Contactes elèctrics indirectes
Sobreesforços
Cremades
Incendi
Explosió d'ampolles de gasos a pressió
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
En tot moment es conservaran les zones de treball netes i ordenades,
abalisant i senyalitzant aquelles zones on s'hagi hagut de manipular
les proteccions col·lectives, a fi i efecte que cap altre operari pugui
accedir a aquesta zona d'especial risc.
S'han de mantenir dintre de les possibilitats, les proteccions
col·lectives instal·lades en obra a les zones de treball per a evitar el
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risc de caiguda d'alçada. En cas contrari s’haurà d'instal·lar altre tipus
de protecció col·lectiva adaptada a l'entorn i activitat, i només recórrer
a l'equip de protecció individual si no és possible instal·lar altra mesura
de protecció col·lectiva.
Es poden col·locar xarxes de seguretat que, fixades a les parets de
l'edifici, protegeixin planta per planta la instal·lació de les baranes.
També es poden mantenir les xarxes de seguretat instal·lades
verticalment en els ulls d'escala, per a la col·locació de les baranes.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Quan es treballi a alçades superiors a dos metres i s’hagin de
manipular les proteccions col·lectives instal·lades, tots els operaris
disposaran d’arnès de seguretat. Per això, es dotarà de punts fixos
forts per a poder enganxar-los, limitant-se a més, l'àrea de treball per
a evitar l'accés d'altres operaris.
Les pujades o baixades a diferents nivells es realitzaran mitjançant
escales de mà amb peus antilliscants i ganxos per a penjar que
garanteixin la seva immobilitat. Les escales que s’utilitzaran hauran
d'estar en adequades condicions de conservació i la seva col·locació
serà sobre suports estables i fixos.
Les maniobres de situació "in situ" de grans peces serà dirigida per
una sola persona responsable i amb experiència provada en aquestes
operacions.
Mentre els elements metàl·lics no estiguin degudament rebuts en el
seu emplaçament definitiu, s'assegurarà la seva estabilitat mitjançant
cables, entenimentades, tractels, puntals o dispositius equivalents.
Les màquines elèctriques portàtils duran protecció elèctrica de classe
II.
Els soldadors duran botes de seguretat amb sola aïllant i guants,
manyoples, davantal i polaines de cuir. Així mateix, les pantalles de
soldadura i les de protecció contra impactes són imprescindibles que
les duguin acoblades al casc.
A la zona on es realitzin els treballs de soldadura hi haurà sempre un
extintor de pols amb eficàcia mínima 21A-113B.
Abans de començar els treballs de soldadura, es revisarà el bon estat
de la posada a terra de l'equip de soldadura, tant dels cables, com de
les connexions i dels quadres elèctrics.
No s'han de tocar les peces acabades de soldar pel risc de cremada
existent. S'ha de garantir la ventilació/extracció de les zones interiors
en les quals es realitzin treballs de soldadura per a així eliminar o
reduir les concentracions de fums, gasos i vapors.
Si s'actua sobre elements pintats, es garantirà la ventilació de la zona i
s'utilitzarà mascaretes de protecció.
Està prohibit deixar la pinça directament al terra connectada al grup.
S'exigeix l'ús de recollidor de pinces.
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Les ampolles de gasos dintre de l'obra estaran sempre en el carro
porta-ampolles corresponent i lligades. En el cas d'utilitzar equips
d’oxitall, les ampolles de gasos liquats s'emmagatzemaran a l'exterior
de l'obra, en posició vertical, fixades a paraments o punts forts, sense
rebre radiació solar, amb ventilació, i senyalitzant la zona amb la
prohibició de fumar i perill d'explosió.
Les vàlvules de les ampolles aniran protegides pel corresponent
caputxó.
El bufador i la sortida de manòmetres de les ampolles, aniran
equipades amb vàlvules antiretrocés de flama.
Es revisarà el bon estat de les mànegues per a detectar el risc de
fugides, així com dels manòmetres, que no hauran de tenir els cristalls
dels rellotges de control trencats.
Es recomana la utilització de mànegues de diferent color per a cada
gas, i unir-les entre elles amb cinta adhesiva per a treballar més
còmodament. No s'utilitzaran aquelles ampolles que presentin cops i/o
deformacions. No s'han de tombar les ampolles d'acetilè, oxigen o
qualsevol gas liquat en ampolla de pressió per a apurar el seu
contingut, ja que es poden provocar explosions o incendis. No
s'utilitzarà equips amb acetilè per a soldar o tallar materials que
continguin coure, ja que aquest combinat amb l'acetilè pot produir
explosions. Es recomana no posar greix a les aixetes de les ampolles,
ja que alguns tipus de greixos són incompatibles amb gasos com
l'oxigen, podent-se produir una combustió violenta.
És important disposar de flassades ignífugues o material similar que
protegeixi els materials combustibles o comburents que es troben
inferiorment muntats, per a evitar risc d'incendi pel contacte
d'espurnes o material fundent amb aquests materials.
S'ha de limitar a nivell inferior la zona d'actuació per a evitar la
caiguda d'espurnes sobre altres operaris.
Es prohibeix fumar mentre s'estigui realitzant la soldadura.
Per a evitar lesions oculars no s'ha de mirar directament l'arc voltàic.
S'han de paralitzar els treballs de soldadura a realitzar a zones
exteriors quan hi hagi condicions meteorològiques adverses.

MESURES DE PREVENCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per a amarrar de l’arnès anticaigudes
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de protecció
perímetre)
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
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Calçat de seguretat
Guants de cuir
Mascaretes de protecció
Arnès anticaigudes
Equip de soldador

23.13.2.3
Tancaments metàl·lics
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell (*)
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules als ulls
Trepitjades d'objectes
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
En tot moment es mantindran lliures els passos o camins
d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per a evitar els accidents
per ensopegades o interferències.
L'hissat a les plantes es realitzarà per mitjà del ganxo de la grua o pel
muntacàrregues interior o bé per la bastida motoritzada instal·lada a la
façana i es realitzarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai per
elements solts. Una vegada a les plantes corresponents, es trencaran
els paquets per a la seva distribució i posada en obra. S’haurà de
formar el personal sobre els mètodes correctes de manipulació de
càrregues i eines pesades.
Es comprovarà que totes els tancaments en fase de "presentació",
romanguin perfectament encunyats i apuntalats, per a evitar accidents
per caiguda.
Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que
es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors
de seguretat instal·lats i en perfectes condicions.
Els cèrcols metàl·lics seran "presentats" com a mínim per una quadrilla
de treball, per a evitar els riscos de bolcades, cops i caigudes
Les bastides per a rebre els tancaments metàl·liques des de l'interior
de les façanes, estaran limitats en la seva part davantera, (la que dóna
cap al buit), per una barana sòlida de 90 cm d'alçada, mesura des de
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la superfície de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol
per a evitar el risc de caigudes d'alçada.
Els trams metàl·lics longitudinals que pesin menys de 15 kg, podran
ser transportats per un sol home, procurant que la punta que va per
davant, estigui a una alçada superior a la d'una persona, per a evitar
cops als altres operaris.
Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles
de material i assimilables, per a evitar treballar sobre superfícies
inestables.
Tota la maquinària elèctrica a utilitzar a aquesta obra estarà dotada de
presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del
quadre general de l'obra, o de doble aïllament.
Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra dels cables
d'alimentació.
Els elements metàl·lics que resulten insegurs durant la consolidació, es
mantindran apuntalats o lligats si és el cas a elements ferms, per a
garantir la seva perfecta ubicació definitiva i evitar esfondraments.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per a amarrar de l’arnès anticaigudes
Baranes de seguretat (sistemes provisionals de protecció del
perímetre)
Xarxes de seguretat
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de cuir
Ulleres de muntura universal
Màscara de seguretat amb filtre específic canviable per a pols de
seguretat, (de dissolvents o de coles)
Calçat de seguretat

23.13.3Manipulació de grans peces

Transport, càrrega, descàrrega i emmagatzematge
de grans peces

23.13.3.1

Riscs identificats
Caiguda
Caiguda
Caiguda
Talls als

d'objectes (*)
a diferent nivell (*)
al mateix nivell
membres
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Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules
Trepitjades d'objectes
Atrapaments
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball.
Ordre i neteja en els llocs de treball.
Senyalització de les àrees de treball i delimitació de les mateixes.
El transport suspès d'elements prefabricats ha de realitzar-se per
penjat mitjançant eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos amb
pestells de seguretat.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Mai les càrregues estaran penjades per un sol punt.
Treballadors qualificats i degudament formats.
Veure l’apartat de Muntatge d’equips.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta (sistemes provisionals de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Apuntalaments i estintolaments
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat
Casc de seguretat
Protector auditiu
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra agressions mecàniques
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Muntatge o desmuntatge d’elements prefabricats
pesats

23.13.3.2

Riscs identificats
Caiguda d'objectes en manipulació (*)
Xoc contra objectes immòbils
Cops i talls per objectes o eines
Sobreesforços
Contactes elèctrics
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
S'examinarà la càrrega abans de procedir a manipular-la, es verificarà
el seu pes, dimensions, estabilitat, si presenta arestes vives, tallants,
objectes punxents, si està bé lligada, tancada o assegurat el
contenidor, envàs o recipient de la càrrega.
S'utilitzaran botes de seguretat antilliscants i puntera de seguretat
quan manipuli objectes pesats.
S'usaran guants de protecció, ulleres de seguretat o qualsevol altre
equip de protecció personal necessari quan la cara a transportar
present riscos addicionals.
Es sol·licitarà ajuda si la càrrega és pesada, voluminosa, perillosa,
inestable o la distància a transportar sigui gran.
S'utilitzaran mitjans mecànics auxiliars com ara carretons automotors,
cars, portapalets, grues i polipastos, etc., abans de fer-ho
manualment.
Quan s'utilitzin carros o portapalets pel transport de materials,
mantingui control visual de la cara que transporti, és recomanable
empènyer la càrrega i no tibar d'ella.
Si transporten una càrrega diversos treballadors, només un d'ells serà
el responsable de dirigir la maniobra.
Es verificarà i evitarà que les zones de passada per les quals es
transportarà la càrrega presentin obstacles, oli, brutícia o humitat a les
terres..
S'inspeccionaran els llocs on es deixarà la càrrega abans de
transportar-la i assegurant-se que és estable i segur.
Es prepararà un lloc per a deixar la càrrega si és necessari, col·locant
llistons com base que permeti posicionar l'objecte sense risc per a les
mans, per exemple.
Es procurarà transportar les càrregues de forma simètrica, evitant
aixecar càrregues pesades amb un sol braç.
S'utilitzarà el propi pes del cos per a reduir l'esforç que es vagi a
realitzar, com contrapes per a frenar el descens d'una càrrega, per a
desequilibrar un objecte que volem moure, etc.
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Per elevar o descendir càrregues a torres, mastelers, cobertes, etc. es
podran utilitzar aquests mètodes:
Sistemes mecànics: corrioles per a l'ascens i descens de
càrregues (eines, paràboles antenes, etc)
Gruas o cistelles: tant per a l'ascens de materials com de
persones.
Durant l'operació d'hissat, el personal es mantindrà allunyat de la
vertical de la càrrega.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
La maquinària serà utilitzada preferentment per la mateixa persona,
degudament instruïda en la seva utilització i manteniment.
Quan s’escaigui, es precedirà a la desocupació total de la màquina
abans d'efectuar qualsevol reparació, greixatge o rectificació
d’aquesta.
L'aparell elevador que s'utilitzi haurà de dur un dispositiu que
automàticament o manualment detingui la càrrega en la posició que se
li marqui, així com el enclavament i marxa enrere.
Tots els aparells elevadors disposaran de proteccions que impedeixin
l'accés a les parts mòbils de les mateixes.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta (sistemes de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes de seguretat
Casc de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.13.3.3
Apilament, armat, hissat i esbiaixat de torres
Riscs identificats
Accidents derivats del manipulació de vehicles
Danys per màquines d'Obra civil i auxiliars
Danys per maquinària d'hissat i esbiaixat
Danys per sobreesforços i atrapaments
Danys per caigudes d'objectes en curs de manipulació
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Caiguda de persones a diferent nivell(caigudes d'alçada) (*) i caigudes
al mateix nivell
Danys per projecció de partícules durant el granetejat
Risc de cremades
Danys
per
descàrregues
atmosfèriques
o
per
condicions
climatològiques adverses
(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un
recurs preventiu mentre no s'hagi protegit convenientment.

MESURES DE PREVENCIÓ
Els conductors de vehicles estaran en possessió del permís de
conducció corresponent.
S'establirà a l'obra una regulació del tràfic de maquinària i camions per
a evitar accidents durant la càrrega i descàrrega.
Es seguiran les instruccions relatives a la utilització d’eines i
maquinària d'hissat i esbiaixat i el manipulació, manual de càrregues.
L'apilament dels materials serà estable, evitant abocaments o bolcades
i sempre que sigui possible sense que la seva alçada superi els 1,50m.
Quan l'alçada definida anteriorment ha de ser superior, s'adoptaran les
mesures necessàries per a evitar la bolcada del material, lligaments,
tascons, anàlisis de la distribució i assentament del material, etc.
En els apilaments es tindrà en compte la resistència de la base a la
qual s'assenteixen, en funció del pes del material a apilar.
Per l'apilament de material voluminós, capaç de rodar,(tubs, bobines
de cables, etc.) serà obligatori utilitzar tascons.
Les zones de pas estaran netes de restes de materials i dels propis
apilaments, hauran de ser evidents i definides, senyalitzant-les s si fos
precís.
Per a treballs en alçada durant la fase d'hissat, quan aquests es
realitzen per peces individuals o trams, a més de l'equip assenyalat
anteriorment, s'utilitzarà cinturó i sistema anticaiguda.
Serà obligatori la utilització d'ulleres de protecció ocular durant la fase
de granatejat.
S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de
manipulació de càrregues i eines pesades.
Es posaran totes les mesures necessàries per a evitar incendis i la seva
propagació, especialment quan s'utilitzin màquines de soldar radials.
La forma serà mitjançant pantalles de protecció, tallafocs, aigua, etc.
Durant els treballs d'hissat o esbiaixat, la estructura metàl·lica haurà
de connectar-se sempre a una presa de terra provisional.
En el cas de produir-se tempestes pròximes a l'emplaçament on
s'estiguin realizant o els treballs d'hissat, o quan les condicions
climatològiques siguin adverses, amb forts vents, el responsable dels
treballs suspendrà els mateixos.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat
Baranes de fusta (sistema provisional de protecció del perímetre)
Passarel·les de seguretat per comunicació en alçada
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Tancament perimetral d'obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes de seguretat
Casc de seguretat
Ulleres de muntura universal
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de protecció contra les agressions mecàniques

23.14 URBANITZACIÓ

23.14.1Treballs amb afectació als carrils d'una via pública
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament
perimetral
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell
Atropellament o cops amb vehicles
Trepitjades sobre objectes
Cops per objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ
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Correcta organització del treball: preparació dels llocs de treball,
mantenint orde en fase de recepció de maquinàries i mitjans auxiliars.
Formació i informació als treballadors sobre la planificació i
organització dels treballs.
Planificació ergonòmica del treball.
S'haurà de seguir el que estableix l'Orde Circular “Senyalització Mòbil
d'obres” del Ministeri de Foment-Direcció General de Carreteres, que
amplia les disposicions de la Norma 8.3-I.C., en concret:
Si els operaris van en vehicles, la seva protecció vindrà donada pel
propi vehicle. Si els operaris van a peu sobre la calçada, hauran de
protegir-se per mitjà d'un vehicle, es recomana en totes les
circumstàncies anar proveïts d'armilles de color groc o taronja, amb
elements reflectors en hores nocturnes, de manera que puguin ser
percebuts el més clarament possible en qualsevol situació atmosfèrica.
Es recomana que les màquines i vehicles que s'utilitzin en senyalització
mòbil siguin de colors blanc, groc o taronja. Portaran com a mínim,
una llum ambre giratòria o intermitent omnidireccional en la seva part
superior, disposada de forma tal que puguin ser perfectament visible
pel conductor a què es vol indicar la seva presencia, amb una potència
mínima de 55 W en el cas de llum giratòria, i d'1,5 J en el cas de llum
intermitent.
S'utilitzaran els senyals de la Norma 8.3 I-C d'acord amb les
especificacions que allí es detallen. Es tindrà en compte a més el que
s'indica a continuació:
Tots els senyals seran reflectors, de nivell 2. Els senyals TP-18 i TP-31
portaran sempre tres llums ambre intermitents d'encesa simultània i
disposades en triangle en els vèrtexs, interiors o exteriors a la
mateixa. Les llums seran de 0>200 mm, amb una intensitat
d'il·luminació mínima de 900 candeles en servei nocturn i de 3.000
candeles en diürn quan la font d'alimentació siguin halògena, i d'1,5 J
si són de tipus xenó.
Els senyals col·locats en vehicles aniran sobre el propi vehicle o en
bastidors, en els que com a màxim es col·locaran dos senyals, podent
anar acompanyades de senyals lluminosos ambre direccionals o
intermitents compostes per 5 unitats de llum halògena disposades en
línia amb 0>200 mm i amb un mínim de 800 candeles per a
il·luminació nocturna i de 3.000 candeles per a il·luminació diürna. Les
fletxes hauran de configurar-se sobre un pannell negre no reflector, i
l'encesa dels seus elements lluminosos serà simultani. S'admetrà
qualsevol altre tipus de senyals lluminosos, sempre que es compleixin
els mínims aquestablerts. Les dimensions mínimes dels senyals
utilitzats en senyalització mòbil seran les classificades com ”grans” en
la Taula 4 de la Norma 8.3 I-C.
Els senyals s'aniran col·locant en el mateix orde en què vagi a trobarlos l'usuari, de manera que el personal que les col·loqui vagi sent
protegit pels senyals precedents. Si es col·loca un pannell
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complementari, TS-810, indicant la longitud de l'obra no farà falta
col·locar el senyal de fi prohibició o restricció.
Tan aviat finalitzi l'obra es retiraran els vehicles amb senyals i
s’aplegarà tota la senyalització relativa a les obres, efectuant-ho en
orde invers a la seva col·locació.
S'haurà de disposar de senyalització de preavís, que constarà dels
elements necessaris per a avisar als usuaris de la proximitat d'una
obra al carrer, podent-se emprar des de senyals col·locats en trípodes
fins a vehicles amb senyals i llums. Es col·locarà en el marge dret de la
via, llevat que la intensitat del tràfic, la falta de visibilitat adequada o
altres circumstàncies aconsellin que es repeteixi el senyal en ambdós
marges. Inicialment es col·locarà un senyal TP-18, dotada de tres
llums, havent d'ubicar com a mínim 150 m abans de l'obra o grup de
senyals següents, o 200 m en el cas de calçades separades. Quan les
circumstàncies ho aconsellin es col·locaran senyals TR-301 i TR-305.
S'haurà de disposar de senyalització de posició col·locada en l'entorn
immediat de l'obra, i que constarà exclusivament de vehicles que
portaran incorporada la senyalització, consistent en senyals i elements
lluminosos. En el cas que siguin necessari utilitzar més d'un vehicle, el
vehicle 1 ha de mantenir-se molt pròxim a la zona d'obra, perquè
serveixi de protecció als operaris i a aquesta, el vehicle 2 ha de
romandre almenys 100 m abans del vehicle 1, procurant no
immobilitzar-se en les zones de poca visibilitat per als usuaris que es
desplacen cap a l'obra.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat.
Roba de treball (bussos de cotó).
Armilles reflectores

23.14.2Xarxes de serveis
23.14.2.1
Execució d’arquetes i pous
Riscs identificats
Caigudes de objectes
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Caigudes a diferent nivell *
Caigudes al mateix nivell
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Cops per objectes en general.
Vibracions
Soroll
Atrapaments
Talls per maneig de peces i eines
Dermatitis per contacte amb el ciment
Atrapament entre objectes
Projecció violenta d'objectes
Estrès tèrmic
Sobreesforços
Despreniments i esllavissades de terrenys inestables
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball (programació i coordinació),
preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de recepció de
maquinaria, medis auxiliares i materials.
Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió).
Revisions periòdiques del bon estat de las instal·lacions.
Correcta organització del treball
Senyalitzar la distància de seguretat mínima d'aproximació de 2
metres a la vora del buidat i per a treballar a la part superior
s'utilitzaran cinturons de seguretat en cas de risc de caiguda d’alçada
Prohibit treballar al peu de talussos inestables
Durant l'excavació s'eliminaran els blocs i viseres inestables abans de
prosseguir amb l’excavació d’un nou front
Prohibit romandre en el radi d'acció del braç de la maquina durant els
moviments del braç o del vehicle quan es mouen les terres, les peces
prefabricades o el formigó (excepte per realitzar les tasques d’ubicació
de les peces i de formigonat).
Abans de formigonar directament, s’haurà de comprovar l’estabilitat
del terreny, i en cas necessari es col·locaran topalls de seguretat a la
distància de seguretat de la vora del talús.
Les maniobres de formigonat estaran dirigides per una persona
formada i amb armilla reflectora.
Els operaris no podran estar darrera dels camions formigonera durant
el retrocés d’aquests.
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Les operacions de vibrat amb risc de caiguda d’alçada s’hauran de
protegir instal·lant les plataformes de treball amb baranes de
seguretat o bé punts d’ancoratge per al cinturó de seguretat.
Orde i neteja en els llocs de treball, eliminació de terres i sanejats de
fronts d'excavació
Treballadors qualificats i degudament formats.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Tapes de protecció horitzontal
Passarel·les de seguretat
Senyalització amb cinta d’abalisament
Baranes de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Apuntalaments i estintolaments
Tancament perimetral d'obra
Ancoratges pels cinturons de seguretat
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Guants contra agents químics.
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Botes impermeables
Cinturó de seguretat
Armilla reflectora

23.14.2.2
Col·locació d’apuntalaments a rases.
Riscs identificats
Caigudes de persones a diferent nivell *
Caigudes de persones al mateix nivell
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Caigudes d’ objectes desplomats
Malalties causades per agents físics
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Caigudes d’ objectes despresos
Atropellaments,cops i xocs amb vehicles
Caigudes d’ objectes en manipulació
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ
En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i
suficientment il·luminades.
A nivell de terra es protegiran les zones de treballs per evitar els riscos
de caigudes d’altura.
S’habilitaran accessos: preferentment seran accessos als laterals de la
rasa, si no és possible s’instal·larà escales de mà, en cap moment
s’utilitzarà el elements de l’apuntalament per entrar o sortir de la rasa.
Si és necessari es senyalitzaran oportunament els accessos d’entrada i
sortida de la rasa.
S’atendrà a l’especificat a l’apartat de grues per la manipulació dels
mòduls prefabricats d’apuntalament.
Caldrà que hi hagi un recurs preventiu per tal de comprovar l’eficàcia
del sistema d’apuntalament instal·lat i el mètode segur de treball.
En cap cas es treballarà des de l’interior de la rasa per a muntar o
desmuntar el sistema d’apuntalament si hi ha risc de despreniment
dels talussos, de manera que caldrà instal·lar el sistema des de
l’exterior.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat
Passarel·les de seguretat
Acotació àrees de treball i col·locació de senyals
Senyals d’ STOP
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d’obra
Delimitació amb tanques
Estrebat de les rases (més d’ 1,5 m) o bé realització de talussos
estables
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
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Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Armilles reflectores

23.14.2.3
Treballs a l’interior de rases i pous
Riscs identificats
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Accidentes de circulació
Vibracions
Soroll ambiental
Caigudes al mateix nivell
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell*
Sobreesforços
Despreniments
Contactes elèctrics
Intoxicació
Atrapaments
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ

Es disposarà almenys d’una escala de mà per a cada equip per accedir
al fons de la rasa.
La il·luminació portàtil estarà proveïda de mànec aïllant i protector de
la làmpada. La tensió d’alimentació serà de 24 V.
Les eines seran amb preferència pneumàtiques, i o bé usaran tensions
de seguretat, o bé s’haurà assegurat que no hi haurà presència d’aigua
a l’interior de la zona de treball.
En el cas d’utilitzar màquines accionades per motors d’impulsió a
l’interior de pous o zones confinades, s’hauran d’usar aparells
detectors de presència d’oxigen i disposar de sistemes de ventilació.
Quan la profunditat i el tipus de terreny d'una rasa ho requereixi,
s'adoptaran les mesures adequades per evitar despreniments
(estrebar, retalussar, realitzar bermes, etc.), i com a norma general
s’haurà de realitzar a partir 1,3m de profunditat.
Si els treballs requereixin il·luminació portàtil, la alimentació de les
llums s'efectuarà a 24 v.
Els portàtils d’il·luminació estaran proveïts de reixa protectora i de
carcasa-mànec aïllants elèctricament.
En règim de pluges i embassament de les rases, és imprescindible la
revisió de les parets abans de seguir els treballs.
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Es revisarà l’estat de talussos a intervals regulars en aquells casos en
els que es puguin rebre empentes dinàmiques per proximitat de
transitats per vehicles; i en especial si a la proximitat s'estableixen
talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas
de maquinaria pel moviment de terres.
S’haurà d’extreure immediatament les aigües que afloren (o cauen) a
l’interior de les rases per evitar que s'alteri l’estabilitat dels talussos.
S’haurà de mantenir l’ordre i la neteja en tot moment, i s’hauran
d’eliminar les restes de materials i objectes que puguin causar
caigudes al mateix nivell. S’eliminaran els esglaons i els petits
desnivells. En cas de treballs nocturns, s’haurà de disposar dels
sistemes d’il·luminació necessaris.
Es deixaran les zones de treball netes de claus i altres elements
punxeguts.
No es treballarà simultàniament a diferents nivells d’una mateixa
vertical.
Durant l’excavació es deixarà el talús estable definit pel projecte, per
evitar lliscaments i trencaments del talús.
Quan sigui necessari, per indicació del projecte, usar sistemes
d’apuntalament, aquests aniran avançant amb l’excavació, de manera
que no quedi cap zona sense protegir amb els apuntalaments o amb
talussos estables.
Els apuntalaments s’instal·laran d’acord al que indiquin els plànols o
les instruccions del fabricant, sota la supervisió d’un encarregat o
tècnic.
Els elements de senyalització es mantindran nets i en bon estat.
Quan s’hagi de manipular càrregues elevades, s’utilitzaran equips
auxiliars adients (grua, carretó elevador, etc.). En el cas que no sigui
possible es manipularan entre vàries persones, amb un límit per
persona de 20 kg. S’haurà de formar el personal sobre els mètodes
correctes de manipulació de càrregues i eines pesades.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topalls o motes de terra de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d’obra
Baranes de seguretat
Sistemes d’apuntalament
b) Equips de Protecció Individual
Botes de goma impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
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Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.2.4
Col·locació de canonades
Riscs identificats
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes d’ objectes desplomats
Caigudes d’ objectes en manipulació
Caigudes d’ objectes despresos
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Col·lapse de les parets de la rasa.
Malalties causades per agents físics
Atropellaments,cops i xocs amb vehicles

MESURES DE PREVENCIÓ
Els trams de canonada per a les conduccions s’amuntegaran en una
superfície el més horitzontal possible, sobre descansos, en una zona
delimitada per diferents peus que impedeixin que per qualsevol causa
llisquin o rodin.
Es tindran en compte per al hissat dels trams de canonada les normes
de seguretat.
Per als treballs de soldadura es consultarà allò especificat a l’apartat
de maquinària.
Les maniobres d’ajustament i aproximació de trams de canonada es
realitzaran amb eines adequades.
Per als treballs dintre de la rasa, se seguiran les mesures preventives
descrites en l’activitat d’apuntalament de rases (si no s’ha executat
talussos estables d’acord a especificacions del projecte).
Es dotarà de proteccions als accessos.
La resta de rases de profunditat inferior a 2 metres es senyalitzaran en
tot el seu perímetre obert. Senyalització ha de ser amb doble cinta
d’abalisament o bé malla de senyalització. En tots casos ha d'arribar al
metre d'alçada. Per a profunditats majors s’instal·larà barana de
seguretat.
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La col·locació de les canonades es realitzarà mitjançant dos punt
d’hissat i es guiarà amb cordes lligades als extrems quan sigui
necessari.
L’accés a les rasses es realitzarà mitjançant escales de mà
degudament instal·lades, sobrepassant un metre el cap de la excavació
i ancorades.
Els accessos a les rasses s’instal·laran segons la necessitat de la obra.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topalls o motes de terra de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d’obra
Baranes de seguretat
Sistemes d’apuntalament
b) Equips de Protecció Individual
Botes de goma impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.2.5

Treballs de soldadura tèrmica de canonades pe

Riscs identificats
Contactes tèrmics
Caigudes d’ objectes en manipulació
Sobreesforços
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Incendis

MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball, mantenint els talls nets i ordenats.
Previ a qualsevol operació de soldadura, es revisarà l'estat de la
màquina de soldar i les connexions a l’alimentació elèctrica, cablejat,
etc.
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Les canonades es fixaran i immobilitzaran mitjançant elements
d'immobilització (puntals, eslingues, brides de subjecció, etc.) fins a
finalitzar la soldadura.
El lloc de treball estarà ben ventilat i lliure de matèries combustibles.
Si fos impossible la retirada d'elements combustibles, s'haurien de
cobrir amb un material ignífug.
La base de soldar ha de ser sòlida i estar recolzada sobre objectes
estables.
S’haurà d’evitar els treballs a la mateixa vertical o sobre zones de pas.
No s'han de realitzar mai treballs de soldadura prop de llocs de treball
on es realitzin operacions de desengreixats o amb materials
combustibles.
Es realitzaran els treballs amb peces de màniga llarga.
És necessari que en la zona existeixi un equip d'extinció d'incendis
adequat per a casos d'emergència.
Treballadors qualificats i degudament formats.
Tancament i senyalització de les àrees de treball
Les restes sobrants, s'aniran retirant conforme es produeixin, a un lloc
determinat, per a la seva posterior recollida i abocament.
Els equips es traslladaran per mitjans mecànics fins al lloc de
muntatge.
Les zones de treball estaran suficientment il·luminades, per a això
tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada de dos
metres. Quan la il·luminació s'efectuï mitjançant portàtils aquesta es
realitzarà utilitzant portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK
adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la
penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes
mecànics externs.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topalls o motes de terra de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d’obra
Baranes de seguretat
Sistemes d’apuntalament
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de cuir/de protecció de calor.
Botes de seguretat.
Davantal, polaines i maneguets de cuir.
Elm de soldador i/o pantalla de sustentació manual.
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MESURES DE PREVENCIÓ
Correcta organització del treball (programació i coordinació),
preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de recepció de
maquinaria, medis auxiliares i materials.
S’apleguen els materials de forma estable.
Les canonades de les conduccions s’apleguen sobre terrenys
horitzontals, en zones delimitades per peus drets que impedeixin que
per qualsevol raó els conductes puguin lliscar o rodar. També es poden
utilitzar falques de dimensions adients.
S’han d’utilitzar els elements adients per a la càrrega i descàrrega de
materials mitjançant grua (eslingues dobles, bragues, etc.)
Les ordres de moviment de la grua les haurà de donar un operari amb
la formació necessària.
Abans d’efectuar moviments s’haurà de comprovar que el radi d’acció
del braça de la grua no interfereix amb línies elèctriques, altre grues o
zones de treball, o similars.
El trasllat de les càrregues sospeses de la grua es realitzarà per zones
sense presència d’altres operaris.
Durant el muntatge de les canonades es comprova que aquests estan
assegurats abans de desenganxar-los de la grua. Aquest muntatge
s’haurà de realitzar d’acord a un procés prèviament establert.
La sustentació i col·locació de conduccions es realitza amb elements
independents als d’estintolament de les rases.
Durant l’excavació s’eliminaran els elements inestables abans de
continuar els treballs
Revisions periòdiques del bon estat de las instal·lacions.
Treballadors qualificats i degudament formats.
Protocols de treballs.
Senyalitzar la distància de seguretat

MESURES DE PROTECCIÓ

23.14.2.6
Canalitzacions
Riscs identificats
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Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell *
Caigudes al mateix nivell
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Cops per objectes en general.
Vibracions
Soroll
Atrapaments
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

a) Proteccions Col·lectives
Passarel·les de seguretat

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Senyalització amb cinta d’abalisament
Baranes de seguretat
Sistemes d’apuntalament de rases
Falques
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Protector auditiu de tap
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.2.7
Connexió a la xarxa de clavegueram
Riscs identificats
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell *
Caigudes al mateix nivell
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Cops per objectes en general.
Vibracions
Inhalació de substàncies tòxiques
Despreniments de terres
Soroll
Atrapaments
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ
El projecte defineix els serveis afectats, així com els punts de
connexió. S’haurà de disposar de la informació per escrit de
l’Ajuntament i de les empreses subministradores, etc. Sobre la
localització dels serveis que interfereixen a la zona d’obra. A més,
s’hauran de realitzar cales o deteccions dels serveis, per tal de
comprovar l’exactitud de la informació documentada.
Es desviarà o protegirà amb garantia absoluta per a la seguretat dels
treballadors els serveis que interfereixin a la zona d’obra.

Els operaris estaran autoritzats per a realitzar els treballs, i seran
coneixedor s del normes establertes, redactades per la companyia
subministradora.
Els treballs seran realitzat per equips de treball d’ almenys tres
operaris, un d’ells tindrà entre altres funcions la de la vigilància de les
condicions de treball.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització amb cinta d’abalisament
Baranes de seguretat
Sistemes d’apuntalament de rases
Falques
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Protector auditiu de tap
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.3Enllumenat
Riscs identificats
Caiguda d'objectes i materials
Caiguda a diferent nivell
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres o altres parts
Contactes amb l'energia elèctrica
Sobreesforços
Cops per objectes en general
Projecció de partícules en els ulls
Trepitjades d'objectes
Contactes elèctrics
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars

MESURES DE PREVENCIÓ
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L’enllumenat nocturn de la obra, haurà de complir les especificacions
establertes al REBT, disposant dels sistemes de posada a terra i
proteccions diferencials necessàries
La il·luminació de les zones de treball serà sempre la adequada per a
realitzar els treballs amb seguretat.
La il·luminació general de les zones de treball serà mitjançant
projectors situats sobre peus drets ferms.
La il·luminació mitjançant portàtils haurà de complir amb la següent
norma:
Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta
protectora de la bombeta dotada d’un ganxo de pengi de la
paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada
estanca de seguretat, alimentats a 24 V.
L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades
portàtils ( o fixes segons els casos), per la il·luminació de les
zones de treball entollats (o humits), es servirà a través d’un
transformador de corrent que la redueixi a 24V.
La il·luminació de les zones de treball es situarà a una alçada de uns
dos metres, mesurats des de la superfície de sosteniment dels operaris
en el lloc de treball.
Es col·locaran resguards de protecció per evitar la connexió fora de
control de la instal·lació.
La il·luminació de les zones de treball sempre que sigui possible, es
realitzarà creuada per tal d’evitar racons foscos.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions col·lectives
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants aïllants
Màscara amb filtre mecànic específic (per a ambients polsegosos)
Màscara amb filtre químic específic (per a atmosferes tòxiques per
dissolvents orgànics)
Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes)
Calçat antilliscant

23.14.4Instal·lació d’Enllumenat
Riscs identificats
Caiguda de persones a diferent nivell *
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Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació
Caiguda d'objectes per despreniment
Trepitjades sobre objectes
Xocs contra objectes immòbils
Cops i / o talls amb elements mòbils de màquines
Cops i / o talls per objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments per objectes o eines
Atrapaments per moviment de màquines
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
Contactes elèctrics
Exposició a agents físics: soroll
Exposició a agents físics: vibracions
Sobreesforços
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ
L'enllumenat de l'obra, haurà de complir les especificacions establertes
en el REBT, disposant els sistemes de posada a terra i proteccions
diferencials necessàries.
La il·luminació de les zones de treball serà sempre l'adequada per
realitzar els treballs amb seguretat.
La il·luminació general de les zones de treball serà mitjançant
projectors situats sobre peus ferms.
La il·luminació mitjançant portàtils haurà de complir amb la norma:
Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta
protectora de la bombeta dotada d'un ganxo per penjar la paret,
mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat.
L'energia elèctrica que s'hagi de subministrar a les làmpades portàtils
(o fixes segons els casos), per la il·luminació de les zones de treball
entollat (o humit).
Es col·locaran resguards de protecció per evitar la connexió fora de
control de la instal·lació.
Els muntatges i desmuntatges elèctrics seran efectuats per personal
especialitzat.
Il·luminar adequadament les zones de treball i de pas. Totes les zones
on s'hagi de treballar estaran prou il·luminades d'acord al tipus
d'activitat.
Els treballs en alçada es realitzaran des de plataformes estables,
dotades de baranes de seguretat, podent utilitzar en algun cas l'arnès
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de seguretat lligat a un punt fix. Els treballs des de plataformes
telescòpiques es faran seguint les instruccions de la maquinària.
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui
Es mantindran sempre netes les vies de pas i bones condicions d'ordre
i neteja.
Quan els operaris hagin de treballar en alçada, es vigilarà que no hi
hagi personal d'obra en la mateixa vertical, delimitant les zones de
probable caiguda de materials a diferent nivell.
S'hauran de mantenir en bones condicions les zones de treball,
garantint sempre ordre i neteja. Els treballadors utilitzaran sempre el
calçat de seguretat adequat.
Es deixaran les zones de treball netes de claus i altres elements
punxeguts.
Bona visibilitat i il·luminació en les àrees de treball.
La il·luminació de les zones de treball sempre que sigui possible, es
realitzarà creuada per evitar racons foscos.
La il·luminació de les zones de treball se situarà a una alçada d'uns dos
metres, mesurats des de la superfície de sosteniment dels operaris en
el lloc de treball.
Totes les parts mòbils han d'estar protegides amb barreres sòlides que
impedeixin la seva manipulació o, si no es mantindran les distàncies de
seguretat establertes en el manual d'ús de la màquina.
Les eines per a cada un dels treballs que s'hagin d'executar seran les
adequades i estaran en bon estat de conservació.
Totes les eines punxants o tallants estaran guardades en caixes quan
no s'utilitzen.
Tots els treballadors hauran d'emprar ulleres de protecció mecànica
quan realitzi tasques amb risc de projecció de partícules.
El personal que ha de realitzar operacions de manteniment preventiu o
reparacions de les màquines i / o equips utilitzats, estarà sota la
direcció d'un tècnic competent que acrediti davant el Responsable
Tècnic de l'empresa contractista principal, estar format i qualificat
professionalment per realitzar aquests treballs.
La maquinària utilitzada estarà assentada sobre superfícies de treball
prou sòlides i capaços de suportar els pesos propis i les càrregues
dinàmiques afegides per efecte de les tasques a realitzar.
Es delimitaran els espais d'actuació mitjançant la col·locació
d'elements de separació rígida o com a mínim elements de
senyalització.
Es respectaran sempre les distàncies de seguretat amb les màquines
en moviment i els operaris utilitzaran peces d'alta visibilitat.
Els assenyalats han de portar armilla reflectant i paletes de
senyalització
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Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de les
màquines al tall per tal d'existir un controlador que sigui capaç de
complir les mesures preventives disposades, el qual, haurà d'estar
situat en un punt visible i segur.
La maquinària d'obra estarà dotada de senyal acústica i senyalitzar les
zones de treball.
Es donaran instruccions sobre el compliment de la senyalització de
circulació de vehicles dins de l'obra
Les vies de circulació i les zones de treball hauran d'estar perfectament
senyalitzades.
Durant el muntatge de la instal·lació impedirà, amb panells informatius
de risc perquè ningú pugui connectar la instal·lació a la xarxa. L'última
etapa de la instal serà el cablejat des del quadre central de la
companyia subministradora i guardant en lloc segur els mecanismes
necessaris per efectuar la connexió en el quadre (fusibles i
accionadors), que es faran poc abans de finalitzar la instal·lació.
Abans de connectar la connexió s'ha de comunicar al personal de les
proves de tensió mitjançant cartells i panells de perill electrocució.
Abans de fer les proves amb tensió, es revisarà la instal·lació a la
recerca de desperfectes.
Sempre que fos possible es soterraran les mànegues elèctriques a
manera de senyalització i protecció per repartiment de càrregues,
s'establiran sobre les zones de pas sobre les mànegues, una línia amb
taulons senyalitzats amb panell de perill d'electrocució.
Els mànecs de totes les eines manuals estaran protegits amb materials
dielèctrics, quedant prohibida la seva manipulació i alteració. Si
l'aïllament està deteriorat es canviarà per una altra en bon estat. A
més hauran de portar guants i calçat aïllant.
Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.
Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els
elements de protecció adequats: interruptors magnetotèrmics i
diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals
de l'obra es passarà penjat del sostre, evitant zones de pas i humitats.
Els endolls han d'estar en bon estat.
Els cables mànega han de ser antihumitat.
Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb
manteniments regulars.
Comprovar el correcte funcionament dels elements de protecció dels
quadres de comandament.
La reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica ha de
córrer a càrrec d'especialistes (electricistes).
Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i
altres elements de la instal·lació provisional d'obra han de complir les
condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i
concretament la ITC-BT-33.
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Els quadres elèctrics d'obra, anomenats «conjunts per a obres CO»,
s'han de construir d'acord amb la norma UNE-EN 60439-4.
El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la
intempèrie en les obres serà com a mínim d'IP 45.

Planificació ergonòmica del treball: establir torns rotatoris entre els
diferents llocs de treball. Paletització i eines ergonòmiques.
Substituir el manual al mecànic.
Tots els elements amb pes superior als 20 kg seran manipulats
mitjançant mitjans mecànics.
Adaptar el treball a les característiques individuals de la persona que la
realitza.
Cal tenir present la necessitat de l'existència d'elements auxiliars per
al transport de material.
Tenir en compte les característiques físiques de l'individu (talla, pes,
complexió, etc.).
Realitzar pauses durant l'activitat.
Evitar postures forçades i / o inadequades i fer petits exercicis per
mobilitzar la resta del cos.
Sempre que sigui possible, mantenir l'esquena recta durant l'activitat.
En la manipulació i transport d'aquestes eines o equips, cal repartir el
pes per no sobrecarregar un costat de la columna.
Utilitzar eines amb mànecs llargs per economitzar esforços.
Es formarà en el maneig adequat de càrregues.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Sistema de tancament perimetral
Per electricitat:
Interruptor diferencial de 300 miliampers
Interruptors diferencials de 30 miliampers
posada terra
Connexions elèctriques de seguretat
Portàtils de seguretat per il il·luminació elèctrica
Malla taronja de senyalització
Cinta de senyalització
Senyals d'obra
Senyals manuals i banderoles
Plaques amb pintures reflectant per a senyals de trànsit
Placa de senyalització de seguretat laboral
Elements lluminosos de senyalització
Cons, elements d'abalisament, etc.
bandes reflectants
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b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Parell de guants de material aïllant per a treballs elèctrics
Arnés de seguretat anticaiguda
Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat
Cordes fixadores per cinturons de seguretat
Cables subjecció cinturó de seguretat i ancoratges d'aquest
Dispositiu autoblocant per arnès
Botes aïllants de l'electricitat
Granota de treball
armilla reflectant

23.14.5Obres complementàries
23.14.5.1
Senyalització horitzontal
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge de les senyals
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell
Atropellament o cops con vehicles
Trepitjades d'objectes
Cops por objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ

Abans d’actuar en la senyalització horitzontal s’haurà de presentar per
a la seva aprovació a la direcció facultativa un plànol amb les senyals
provisionals per a l’actuació a la calçada.
S’haurà de comunicar a l’autoritat responsable de la via actual en
servei l’inici de la actuació en ella.
Els vehicles de transport de personal i de material estaran ben
estacionats sense interferir en el trànsit.
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Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i senyals
direccionals de seguretat, si s’utilitzen com part de la senyalització.
Es senyalitzarà la via amb senyals especificades segons la norma de
carreteres 8.3.I.C. i en zones urbanes segons les normes municipals
de l’Ajuntament de Terrassa.
Es col·locaran senyals de preavís a una distancia de 150m com a
mínim que indiquin obres (amb indicació complementaria de distància)
prohibit avançar, reducció de velocitat, etc.)
En vies urbanes, als carrers amb dos sentits de circulació, se seguirà la
mateixa forma de senyalització que en vies interurbanes (ús de dos
vehicles visibles com a sistema de protecció dels oepraris en el cas que
no existeixi un tancament fix)
En vies urbanes amb un únic sentit de la marxa, i amb varis carrils de
circulació es realitzarà el treball senyalitzant y tallant els carrils per
fases.
Es comunicarà a l’autoritat responsable de la via actual en servei de la
modificació del trànsit per als treballs de la senyalització.
En l’operació de pintat, l’operari encarregat de la col·locació dels cons
que senyalitzen i impedeixen que els vehicles circulin i trepitgin les
línies acabades de pintar, es trobaran protegits pels propis vehicles on
s’efectuïn els treballs.
Els operaris del equip de senyalització , disposaran dels equips de
protecció individual que corresponen segons els treballs (armilla
reflectora sempre, guants, casc, ulleres, botes, etc.).

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat contra riscos mecànics.
Roba de treball (bussos de cotó).
Armilles reflectores

23.14.5.2
Senyalització vertical
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge de les senyals
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Atropellament o cops con vehicles
Trepitjades d'objectes
Cops por objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ

Abans d’actuar en la senyalització horitzontal s’haurà de presentar per
al la seva aprovació a la direcció facultativa un plànol amb les senyals
provisionals per a l’actuació a la calçada
S’haurà de comunicar a l’autoritat responsable de la via actual en
servei l’inici de la actuació.
Els vehicles de transport de personal i de material estaran ben
estacionats sense interferir en el trànsit.
Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i senyals
direccionals de seguretat, si s’utilitzen com part de la senyalització.
Es senyalitzarà la via amb senyals especificades segons la norma de
carreteres 8.3.I.C. i en zones urbanes segons les normes municipals.
En el cas que es col·loquin pòrtics de senyalització que envaeixin les
calçades de circulació es prepararà d’acrod a les instruccions de la
Direcció Facultativa i les autoritats responsables de la via el tall total
d’aquesta per tal de situar les grues que col·loquin el pòrtic de
senyalització. En el cas anterior, es col·locaran senyals de preavís a
una distància visible segons el trànsit i la via que indiquin: obres,
prohibit avançar, reducció de la velocitat, parada total, etc., i
senyalistes per tal de minvar la velocitat dels vehicles.
Els operaris de l’equip de senyalització , disposaran dels equips de
protecció individual que corresponen segons els treballs (armilla
reflectora sempre, guants, casc, ulleres, botes, etc.).

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat contra riscos mecànics.
Roba de treball (bussos de cotó).
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Armilles reflectores

Es comunicarà a l’autoritat responsable de la via actual en servei de la
modificació del trànsit per treballs de senyalització.
Els operaris del equip de senyalització , disposaran dels equips de
protecció individual que corresponen segons els treballs (armilla
reflectora sempre, guants, casc, ulleres, botes, etc.).

23.14.5.3
Defenses rígides
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge de les senyals
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell
Atropellament o cops con vehicles
Trepitjades d'objectes
Cops por objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ

Abans d’actuar en la senyalització horitzontal s’haurà de presentar per
a la seva aprovació a la direcció facultativa un plànol amb les senyals
provisionals per a l’actuació a la calçada
S’haurà de comunicar a l’autoritat responsable de la via actual en
servei l’inici de la actuació en ella.
Els vehicles de transport de personal i de material estaran ben
estacionats sense interferir en el trànsit.
Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i senyals
direccionals de seguretat, si s’utilitzen com part de la senyalització.
Es senyalitzarà la via amb senyals especificades segons la norma de
carreteres 8.3.I.C. i en zones urbanes segons les normes municipals.
Es col·locaran senyals de preavís a una distancia de 150m com a
mínim que indiquen obres (amb indicació complementària de
distància) prohibit avançar, reducció de velocitat, etc.)
En vies urbanes, als carrers amb dos sentits de circulació, se seguirà la
mateixa forma de senyalització que en vies interurbanes (dos vehicles
visibles, etc.)
En vies urbanes amb un únic sentit de la marxa, i amb varis carrils de
circulació es realitzarà el treball senyalitzant i tallant els carrils per
fases.
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MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat contra riscos mecànics.
Roba de treball (bussos de cotó).
Armilles reflectores
Botes de seguretat

23.14.5.4
Defenses flexibles
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge de les senyals
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell
Atropellament o cops con vehicles
Trepitjades d'objectes
Cops por objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ

Abans d’actuar en la col·locació de defenses
presentar per al la seva aprovació a la direcció
amb les senyals provisionals per a l’actuació de la
S’haurà de comunicar a l’autoritat responsable
servei l’inici de la actuació en ella.

flexibles s’haurà de
facultativa un plànol
calçada
de la via actual en
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Els vehicles de transport de personal i de material estaran ben
estacionats sense interferir en el trànsit.
Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i senyals
direccionals de seguretat, si s’utilitzen com part de la senyalització.
Es senyalitzarà la via amb senyals especificades segons la norma de
carreteres 8.3.I.C. i en zones urbanes segons les normes municipals.
Es col·locaran senyals de preavís a una distancia de 150m com a
mínim que indiquen obres (amb indicació complementària de
distància) prohibit avançar, reducció de velocitat, etc.)
En vies urbanes, als carrers amb dos sentits de circulació, se seguirà la
mateixa forma de senyalització que en vies interurbanes (dos vehicles
visibles, etc.)
En vies urbanes amb un únic sentit de la marxa, i amb varis carrils de
circulació es realitzarà el treball senyalitzant i tallant els carrils per
fases.
Es comunicarà a l’autoritat responsable de la via actual en servei de la
modificació del trànsit per treballs de senyalització.
Els operaris del equip de senyalització , disposaran dels equips de
protecció individual que corresponen segons els treballs (armilla
reflectora sempre, guants, casc, ulleres, botes, etc.).

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat contra riscos mecànics.
Roba de treball (bussos de cotó).
Armilles reflectores

23.14.5.5
Instal·lacions d’electrificació i comunicació
Riscs identificats
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge de les senyals
Soroll
Contactes elèctrics
Pols
Caigudes al mateix nivell
Atropellament o cops con vehicles
Trepitjades d'objectes
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Cops por objectes o eines
Sobreesforços
Projecció de fragments o partícules
Contactes tèrmics
Xocs contra objectes immòbils
Xocs contra objectes mòbils
Atrapament per o entre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Inhalació de substàncies tòxiques

MESURES DE PREVENCIÓ

Abans d’actuar en la instal·lació d’electrificació i comunicació s’haurà
de presentar per al la seva aprovació a la direcció facultativa un plànol
amb les senyals provisionals per a l’actuació de la calçada
S’haurà de comunicar a l’autoritat responsable de la via actual en
servei l’inici de la actuació en ella.
Els vehicles de transport de personal i de material estaran ben
estacionats sense interferir en el trànsit.
Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i senyals
direccionals de seguretat, si s’utilitzen com part de la senyalització.
Es senyalitzarà la via amb senyals especificades segons la norma de
carreteres 8.3.I.C. i en zones urbanes segons les normes municipals.
Es col·locaran senyals de preavís a una distancia de 150m com a
mínim que indiquen obres (amb indicació complementària de
distància) prohibit avançar, reducció de velocitat, etc.)
En vies urbanes, als carrers amb dos sentits de circulació, se seguirà la
mateixa forma de senyalització que en vies interurbanes (dos vehicles
visibles, etc.)
En vies urbanes amb un únic sentit de la marxa, i amb varis carrils de
circulació es realitzarà el treball senyalitzant i tallant els carrils per
fases.
Es comunicarà a l’autoritat responsable de la via actual en servei de la
modificació del trànsit per treballs de senyalització.
Els operaris del equip de senyalització , disposaran dels equips de
protecció individual que corresponen segons els treballs (armilla
reflectora sempre, guants, casc, ulleres, botes, etc.).

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Vehicle de protecció i senyalització.
Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada
Llum giratòria de senyalització
b) Equips de Protecció Individual
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Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada.
Casc de seguretat.
Guants de seguretat contra riscos mecànics.
Roba de treball (bussos de cotó).
Armilles reflectores

23.14.5.6
Plantació d’espècies vegetals
Riscs identificats
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
Trepitjades sobre objectes
Cops amb objectes o eines (talls)
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Sobreesforços
Exposició a condicions ambientals extremes
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Accidents causats per éssers vius
Atropellaments o cops amb vehicles

MESURES DE PREVENCIÓ
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
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Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la
realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divisió de material en sec
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei
Topall per a descàrrega de camions en excavacions
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
Pintat sobre paviment de faixes superficials
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, d'obligació, d'advertència,
Con de plàstic reflector
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat
Mascareta de protecció respiratòria
Filtre mixt contra gasos i partícules
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
Parella de guants de protecció contra agents
microorganismes
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
Arnès anticaiguda
Roba de treball (Granota de treball)

químics

i
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Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena
Vestit impermeable

Els vehicles disposaran d’una senyal lluminosa rotativa i direccional de
seguretat , si s’utilitzen com part de la senyalització.
Els operaris de l’equip de plantació, disposen de dos equips de
protecció individual que corresponen segons el seu treball.

23.14.5.7
Aplicació de productes fitosanitaris-Hidrosembra
Riscs identificats

MESURES DE PROTECCIÓ

Caiguda d’objectes i materials
Caiguda a diferent nivell
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres o d’altres parts
Sobreesforços
Cops amb objectes en general
Projecció de partícules en els ulls
Trepitjades sobre objectes
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
Agents biològics
Els derivats de l’ús de medis auxiliars

MESURES DE PREVENCIÓ
La correcta organització del treball, preparació dels llocs de treball,
mantenint un ordre en fase de recepció de maquinari i medis auxiliars.
El risc específic resideix en la utilització del aire comprimit i en la
creació d’una atmosfera amb una gran concentració de pols amb
matèria orgànica amb suspensió.
Quan la ventilació natural resulti insuficient, la renovació de
l’atmosfera viciada s’haurà d’aconseguir mitjançant la instal·lació de
ventilació artificial, que aportarà aire net , a raó de 25 litres, com a
mínim, per segon i operari.
Es comprovarà l’estat de les mànegues i la seva pressió abans de
començar els treballs de projecció. S’evitarà manipular la
hidrosembradora quan estigui en moviment.
Es netejaran els conductes i les mànegues en prevenció d’embussos
després de cada jornada de treball ,Les reixetes, i les xapes de
protecció de peces mòbils no deuen ser retirades.
Es protegirà amb reixetes la entrada a la tremuja per evitar la entrada
de material estrany.
Es delimitarà una zona de seguretat en el radio de acció del raig de la
manega.
Formació i informació als treballadors sobre la planificació i
organització dels treballs. Planificació ergonòmica del treball.
Abans d’actuar en les operacions de hidrosembra es presentarà a la
Direcció Facultativa un plànol amb senyals provisional per a l’actuació
Els vehicles de transport de personal i material hauran d’estar ben
aparcats sense interferir en el tràfic.
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a) Proteccions Col·lectives
Ancoratges especials per amarrar cinturons de seguretat.
Baranes de seguretat
Apuntalament
Barrera de les àries de treball
Senyalització vial quan es desenvolupen feines a prop de les vies de
circulació de vehicles
Senyalització de les zones que han estat tractades amb productes
fitosanitaris.
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Guants de goma.
Mascaretes
Mascaretes amb filtre químic específic (per a l’atmosfera tòxiques per
dissolvents orgànics).
Ulleres de seguretat
Sabates antilliscament
Armilla reflectora
Granota
Calçat de seguretat
Gorra o Barret
Rentaulls

23.14.5.8
Mobiliari i equipaments
Riscs identificats
Caiguda d'objectes *
Caiguda a diferent nivell
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Colps per objectes en general
Projecció de partícules
Atrapaments
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

163

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Paviments.

MESURES DE PREVENCIÓ

23.14.6

Correcta organització del treball
Ordre i neteja en els llocs de treball.
S'apilaran en lloc horitzontal i estable.
S'apilaran en alçada només en cas que l'embalatge o forma de
l'element el que permeti un màxim de dues alçades.
Es revisaran els pesos a traslladar, distàncies del braç i àrea batuda
prèviament a qualsevol operació amb ells.
El transport elevat d'elements prefabricats ha de realitzar-se per
penjat per mitjà d'eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos amb
pestells de seguretat. L'elevació d'elements agrupats es faran amb
aquests correctament enllaçats entre si, no hi haurà elements solts
que puguin lliscar i caure al buit. Mai les càrregues estaran penjades
per un sol punt.
El gruista disposarà de visió de l'operació en desenvolupament, en
qualsevol altre cas serà guiat per un tercer, que dirigeixi l'operació i
posi en comunicació al gruista i els treballadors que reben l'element.
El punt de recepció de càrregues haurà de suportar el pes dels
materials a descarregar, ser prou horitzontal per a evitar moviments
dels elements.
Les maniobres d’ubicació a lloc de peces prefabricades seran guiades
pels operaris necessaris per tal que les maniobres siguin segures; el
gruista disposarà de visibilitat de l’operació en desenvolupament, i en
cas contrari serà guiat per un tercer operari, que dirigirà l’operació i
posarà en contacte el gruista i els treballadors que rebin l’element.
Senyalització de les àrees de treball i delimitació de les mateixes.
Els treballadors seran qualificats i estaran degudament formats.

Riscs identificats

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Limitadors de pes i de recorregut per a la grua
Senyalització
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
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Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Talls per l’ús de peces de paviments prefabricats
Sobreesforços
Projecció violenta de partícules
Soroll
Cops per objectes en general.
Els derivats de la utilització dels medis auxiliars.

MESURES DE PREVENCIÓ

El tall de peces de paviment s’executaran en “via húmida” per evitar la
pols.
Es prohibeix concentrar les càrregues de paviments sobre obertures.
L’emmagatzematge de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar per
evitar les sobrecàrregues de l’ estructura en els llocs de menor
resistència.
Es prohibeix la connexió de les cables elèctriques als quadres
d’alimentació sense normalitzar.
El tall de peces de paviment s’executarà per via humida, per tal
d’evitar danys a la salut dels operaris
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d’alimentació
sense utilitzar connectors amb els IP establerts al REBT.
Les caixes o paquets de paviment s’emmagatzemaran a zones
repartides i properes a les zones de treball, on es vagin a col·locar,
allunyades del centre llum per tal d’evitar sobrecàrregues no
necessàries.
Les caixes o paquets de paviment es disposaran de forma que no
obstaculitzin els llocs de pas.
Quan s’hagi de pavimentar un lloc de pas, es tancarà l’accés i
s’indicaran els itineraris alternatius. Les operacions de manteniment i
substitució o canvi de raspalla o llimes, s’efectuaran sempre amb la
màquina desendollada de la xarxa d’alimentació elèctrica.
Els productes obtinguts després del polit, s’apartaran sempre cap a
zones que no siguin de pas, i eliminats de la planta.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització i tancament perimetral del lloc de treball
b) Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
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Guants de cuir flor i loneta
Guants contra agents químics.
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.6.1

Capes d’anivellament i d’afinat de superfície

Riscs identificats
Caiguda de persones a diferent nivell (*)
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per desplom
Caiguda d'objectes per manipulació
Caiguda d'objectes per despreniment
Trepitjades sobre objectes
Xocs contra objectes immòbils
Cops i / o talls amb elements mòbils de màquines
Cops i / o talls per objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments per objectes o eines
Atrapaments per moviment de màquines
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Contactes amb substàncies càustiques i / o corrosives
Exposició a agents físics: pols
Exposició a agents físics: soroll
Sobreesforços
Fatiga postural
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui

MESURES DE PREVENCIÓ
Treballadors qualificats i degudament formats.
Respectar la normativa europea sobre màquines i eines.
Formació i informació als treballadors sobre la planificació, organització
dels treballs, dels sistemes de protecció a utilitzar així com dels riscos
derivats de treballs que es vagin a executar.
Planificació ergonòmica del treball.
Realitzar revisions periòdiques dels equips i eines i sempre abans de la
seva utilització.
Anteposar sempre les mesures de protecció col·lectiva a les
individuals.
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Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball, és a
dir, cada dia abans de reprendre els treballs es comprovarà que les
mesures de protecció col·lectives protegeixen tots els riscos i
compleixen totes les normes de seguretat, establertes sobre això.
Nomenar i preparar personal responsable davant la possibilitat
d'ocurrència d'una situació d'emergència. Instruir els treballadors
sobre primers auxilis.
Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge.
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues
suspeses.
No balancejar les càrregues suspeses.
Establir procediments de treball per a treballs amb riscos especials.
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Substituir els materials amb substàncies nocives per altres que no ho
siguin.
Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a
personal i maquinària.
Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d'acord al
seu manual d'ús.
Prohibir que el personal descansi al costat de màquines parades.
Limitar la velocitat dels vehicles.
Les màquines elèctriques duran protecció elèctrica classe I (amb presa
de terra) i en cas que siguin portàtils portaran protecció elèctrica
Classe II (doble aïllament), totes elles connectades mitjançant la seva
base d'endoll normalitzada.
Els llocs de treball que no puguin disposar de llum natural, tenen llum
artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux.
Si la carcassa de la lluminària fora metàl·lica ha de disposar de presa
de terra (classe I).
En tot moment, les zones de treball es conservaran netes i ordenades,
s'acotarà l'àrea de trobada de granel de sorres i la màquina de pastar i
de bombament.
No començaran els treballs mentre no s'hagin adaptat les mesures de
protecció col·lectiva al pas de les canonades de subministrament de
morter. S'acotarà l'àrea de treball perquè no circulin operaris d'altres
activitats en les zones de recrescut, mentre el morter estigui fresc,
mitjançant senyals i cintes d'abalisament.
Es mantindran les proteccions col·lectives existents, procurant no
manipular aquestes proteccions durant la manipulació de la mànega de
bombament de morter.
En l'abocament de morter o en fases de treball en què es produeixin
concentracions de càrregues en punts de l'estructura en construcció,
es distribuirà convenientment les càrregues, tenint en compte la
resistència de l'estructura.
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En cas d'esquitxades o contactes de la pell amb el morter, s'haurà de
realitzar el rentat immediatament de la zona del cos amb aigua
abundant en prevenció de dermatosis.
Serà obligatori l'ús del casc i calçat de seguretat S1P (puntera i
plantilla). En el moment de posar en obra el morter, el calçat ha de ser
una bota d'aigua també amb puntera i plantilla.
El personal que manipuli la provisió de sorres, carregant l'amassadora
i bomba de morter, ha de portar faixa lumbar per reduir els riscos
musculoesquelètics.
El personal que manipuli el morter durant la seva posada en obra,
utilitzarà més guants de goma de tipus làtex i ulleres panoràmiques.
Es disposarà i efectuarà l'evacuació de runes utilitzant els mitjans
adequats (tubs de desenrunament, recipients, etc.).
Tots els enderrocs s'han de dipositar al contenidor que li correspongui
per la seva tipologia.
Planificació de les mesures de seguretat necessàries al costat de
desnivells en cas d'observar l'execució de tal activitat propera a un
desnivell.
Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que
obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per ensopegada.
S'extremarà l'ordre i la neteja, per evitar els riscos de trepitjades o
ensopegades.
Els sòls de les zones de treball romandran lliures de protuberàncies,
perforacions, buits o plans inclinats perillosos, i ser fixos, estables i no
relliscosos.
Dipositar les deixalles industrials en recipients adequats.
Recollir i fixar els cables dels llums, maquinària, etc. evitant que
estiguin al nivell del sòl.
Mentre s'està realitzant un treball s'ha de mantenir l'atenció necessària
per evitar distraccions que puguin provocar un accident.
Controlar la capacitat de càrrega de les zones d'emmagatzematge.
Respectar l'altura permesa dels apilaments.
Desallotjar
el
material
d'enderroc
mitjançant
trompes
de
desallotjament canalitzades fins al dipòsit adequat.
No es realitzaran treballs al costat de material l'estabilitat sigui
dubtosa. En aquest cas s'ha d'utilitzar un sistema d'apuntalament o
lligat, limitant l'accés a nivells inferiors mitjançant sistemes de
senyalització rígids.
Es considera obligatòria la utilització dels EPI dins de l'obra.
S'extremarà l'ordre i la neteja per evitar els riscos de trepitjades o
ensopegades.
En el transport manual de materials no ha d'obstaculitzar amb la
càrrega la visibilitat del recorregut. Cal mirar sempre per on es
camina.
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Utilitzar calçat adequat al tipus de treball que es realitza (calçat de
seguretat en la manipulació de materials, Botes aïllants de
l'electricitat, etc.).
Il·luminar adequadament les zones de treball i de pas. Totes les zones
on s'hagi de treballar estaran prou il·luminades d'acord al tipus
d'activitat.
Netejar periòdicament les làmpades i lluminàries.
Mentre s'està realitzant un treball s'ha de mantenir l'atenció necessària
per evitar distraccions que puguin provocar un accident.
Senyalitzar la zona de treball
La maquinària estarà dotada dels sistemes de protecció obligatoris i
especificats en el manual d'instruccions, és a dir, enclavaments,
resguards i similars.
Delimitar les zones de treball limitant l'accés a aquestes a tot personal
aliè a aquestes activitats.
Assegurar-se que tots els enganxalls, eslingues, cadenes i altres
equips de transport i moviment de càrregues s'usen correctament
d'acord amb criteris de seguretat.
Respectar el radi d'acció de la maquinària i mitjans auxiliars, utilitzantseguint les mesures de seguretat especificades a aquests efectes.
Utilitzar els EPI (pantalles, ulleres de seguretat, etc.) Obligatoris
adequats als treballs tenint en compte les recomanacions o peces a
utilitzar especificades en les fitxes de seguretat.
Revisar l'estat de les eines i maquinària utilitzades per efectuar
aquests treballs instal aquells elements de protecció en cas de ser
necessari, és a dir, resguards, sistemes d'enclavament o similars.
No deixar òrgans d'accionament mòbils en posició susceptible de
generar o provocar l'aparició d'aquest risc.
Es seguiran, com a norma general, les mesures de seguretat
esmentades en la utilització d'eines i maquinària.
Respectar radi d'acció de la maquinària.
No es portaran robes folgades, els cabells solt, bufandes, cadenes ni
cap altre element que pugui resultar atrapat per la màquina.
Tota persona que hagi d'utilitzar una eina o màquina ha de rebre la
formació i la informació adequades.
La temperatura ha de ser l'adequada per a l'organisme humà durant el
temps de treball tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquin
i les càrregues físiques imposades als treballadors.
Protegir als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que
puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.
Establir pauses durant el treball o modificar el temps de treball en
funció de la climatologia.
Realitzar revisions periòdiques dels equips i eines i sempre abans de la
seva utilització.
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Evitar realitzar reparacions provisionals. Els cables danyats cal
reemplaçar-los per altres nous. Els cables i endolls elèctrics s'han de
revisar, de forma periòdica, i substituir els que es trobin en mal estat.
Les eines que es trobin mullades o humides mai s'han d'usar.
Prestar atenció sobre la ubicació de la maquinària i eines en el cas que
les superfícies a anivellar estiguin humides.
Evitar la presència de cablejat creuant la zona d'anivellament per la
possibilitat que es realitzin talls.
Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.
Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els
elements de protecció adequats: interruptors magnetotèrmics i
diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals
de l'obra es passarà penjat del sostre, evitant zones de pas i humitats.
Els endolls han d'estar en bon estat.
Els cables mànega han de ser antihumitat.
Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal.lacions amb
manteniments regulars.
Comprovar el correcte funcionament dels elements de protecció dels
quadres de comandament.
La reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica ha de
córrer a càrrec d'especialistes (electricistes).
Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i
altres elements de la instal·lació provisional d'obra han de complir les
condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i
concretament la ITC-BT-33.
Els quadres elèctrics d'obra, anomenats «conjunts per a obres CO»,
s'han de construir d'acord amb la norma UNE-EN 60439-4.
El grau de protecció dels elements de la instal lació situats a la
intempèrie en les obres serà com a mínim d'IP 45.
Tots els productes a utilitzar han de tenir la seva fitxa de seguretat
coneixent així la seva composició, riscos, formes d'utilització i mesures
de prevenció derivades de la utilització de productes.
Informar els treballadors sobre els possibles productes químiques a
utilitzar, segons casos, en funció de les activitats a desenvolupar.
Disposar d'aigua amb la finalitat d'utilitzar-la per a netejar davant d'un
possible contacte
Mantenir les zones de treball amb ventilació adequada, ja sigui natural
o forçada
En el cas de realitzar transport manual de càrregues dels treballadors
no han de superar el pes que la normativa exposa. En aquest sentit
"Com a norma general el pes màxim serà de 25 Kg i 40 Kg per a
treballadors entrenats."
Formar els treballadors en la manipulació manual de càrregues.
Es realitzaran rotacions de llocs de treball, en cas de ser necessari.
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Al llarg de la jornada laboral s'han de fer descansos periòdics en funció
del temps de treball i de l'activitat a desenvolupar.
Cal tenir present la necessitat de l'existència d'elements auxiliars per
al transport de material.
Tenir en compte les característiques físiques de l'individu (talla, pes,
complexió, etc.).
Realitzar pauses durant l'activitat.
Evitar postures forçades i / o inadequades i fer petits exercicis per
mobilitzar la resta del cos.
Sempre que sigui possible, mantenir l'esquena recta durant l'activitat.
En la manipulació i transport d'aquestes eines o equips, cal repartir el
pes per no sobrecarregar un costat de la columna.
Utilitzar eines amb mànecs llargs per economitzar esforços.
Es formarà en el maneig adequat de càrregues.
Utilitzar elements auxiliars o maquinària per al transport de pes o
càrrega sempre que sigui possible.
S'utilitzaran mitjans auxiliars adequats en funció dels treballs a
desenvolupar.
Afavorir la realització d'exercicis musculars apropiats per disminuir les
condicions desfavorables dels treballadors.
Utilitzar genolleres, banquet, petites plataformes, faixes dorsolumbars,
etc. durant els treballs.
Dissenyar les tasques per tal que el treballador les pugui dur a terme
en posició neutra.
Escollir plans de treball amb altures que s'ajustin al tipus de tasques
que es realitzen, més baixos si s'ha de realitzar esforç i més alts si
s'han de dur a terme treballs de precisió.
Evitar les postures inclinades i / o girades del tronc.
Evitar les postures estàtiques i prolongades de les extremitats
superiors i inferiors.
Evitar, sempre que sigui possible, els treballs amb les mans per sobre
del cap.
Aproximar el cos i les mans tan a prop com sigui possible dels treballs
que s'han de realitzar.
Si s'ha d'adoptar una postura inadequada des del punt de vista
ergonòmic, s'ha de:
• Realitzar rotació de tasques per fer servir grups musculars diferents.
• Establir pauses adequades.
• Proposar als treballadors la realització d'exercicis d'escalfament
abans de començar a treballar i d'exercicis de relaxació en finalitzar la
jornada de treball.
• Automatitzar o ajudar d'elements mecànics en les tasques que
suposin càrrega postural elevada (mànecs dels eines més llargs per
evitar inclinacions del tronc, utilització de grues cistella, etc.).
• Utilitzar genolleres quan es treballi agenollat a terra
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23.14.6.2
Estesa i anivellament de materials granulars.
Riscs identificats

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Baranes de seguretat
Malla en buits horitzontals
xarxes horitzontals
Tapes en forats
Ancoratges especials per amarrar l'arnès de seguretat
Marquesina i / o Visera de protecció
Passarel de seguretat per a comunicació en alçada
Enclavaments, resguards i sistemes d'aïllaments.
Extintors.
Tancament de les àrees de treball
Tancament perimetral d'obra
Malla taronja de senyalització
Cinta de senyalització
Placa de senyalització de seguretat laboral
Per electricitat:
Interruptor diferencial de 300 miliampers
Interruptors diferencials de 30 miliampers
posada terra
Transformador seguretat 24v
Connexions elèctriques de seguretat
Portàtils de seguretat per il il·luminació elèctrica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i al
cebament d'arcs elèctrics.
Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics.
Protecció auditiva.
Parell de guants per a ús general
Parell de guants de material aïllant per treballs elèctrics.
Parell de guants de material aïllant, preferiblement de goma, per a
treballs en contacte ciment.
Botes de seguretat.
Arnés de seguretat anticaiguda.
Cordes fiadors per cinturons de seguretat.
Cables subjecció cinturó de seguretat i ancoratges d'aquest.
armilla reflectant
Faixa de protecció dorsolumbar.
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Caiguda d'objectes
Caiguda a diferent nivell *
Caiguda al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Cols per objectes en general
Projecció de partícules
Atrapaments
Atropellament
Pols ambiental

MESURES DE PREVENCIÓ
* Es tracta d'un risc especial, fins que no estigui protegit haurà d'estar
present almenys un recurs preventiu per cada empresa que intervingui
En vies en servei s'aplicarà la senyalització de la instrucció 03/08 IC
sobre senyalització d'obres, i pot ser necessari disposar de dos senyals
per donar pas alternatiu en cas que la calçada no disposés de l'ample
suficient.
Es senyalitzaran o suavitzaran els desnivells entre capes deixats per al
següent torn de treball.
Es disposarà un circuit correctament senyalitzat per al trànsit de
camions que aportin el material.
L'accés a la zona de treball estarà condicionat per al tipus de camions
de subministrament de material granular, en principi banyeres, que no
suporten pendents elevades (patinatge, efecte tisora, etc.).
Es regarà més aviat millor per evitar aixecar pols per la circulació de
camions.
Es revisaran els avisadors acústics i lluminosos dels camions de
subministrament per evitar atropellaments.
Tots els riscos seran degudament senyalitzats
Muntatge i desmuntatge d'instal·lacions
Hi ha d'haver un document tècnic de la instal lació realitzat pel
personal tècnic especialitzat que contingui tant les parts de la
instal·lació incloent fonamentacions, fixacions ..., la seva forma de
transport i apilament, i el seu procés de muntatge i desmuntatge.
El muntatge i desmuntatge de la instal·lació s'executarà per personal
especialitzat i emprant els mitjans auxiliars previstos a la
documentació tècnica o similars.
Els mitjans auxiliars a utilitzar (grues, eslingues, plataformes ,...)
estaran dimensionats per als treballs a realitzar i es trobaran en bones
condicions d'ús.
Els operaris disposaran d'Equips de Protecció Individual, degudament
certificats (marcatge CE), que són necessaris per al muntatge i
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desmuntatge de la instal·lació (guants, botes ulleres, cinturons, equip
soldador ..), i adequats a les condicions ambientals.
Abans de la realització de qualsevol prova de funcionament, s'ha de
verificar que la instal·lació elèctrica disposarà de les proteccions
necessàries (diferencials, magnetotèrmics, etc.).
Durant les proves de posada en marxa de la instal·lació, s'impedirà la
manipulació per qualsevol operari dels elements mòbils i es comprova
la inexistència d'objectes solts i eines en els seus engranatges i parts
mòbils.
Les tasques de manipulació i ajust de les parts mòbils de la instal·lació
es realitzaran amb la maquinària afectada parada.
Es col·locaran els elements auxiliars i de protecció (escales, baranes,
límits de retrocés de vehicles, plataformes, passarel·les, cables de
seguretat en cintes, resguards, senyalització ,...) necessaris per al
correcte ús i manteniment de la instal·lació.
En el desmuntatge es tindrà previst un procediment en el qual es
contemplin i, si s'escau s'extremen les mesures adoptades durant el
procés de muntatge.
Es revisarà que la instal·lació elèctrica disposi de l'adequada protecció
davant riscos elèctrics.
La utilització de les escales d'accés als diferents elements de la
instal·lació va associada amb dispositius anticaiguda.
En el cas que es prevegi l'accés a la part superior de les sitges,
aquests disposaran de baranes de protecció en tot el seu perímetre.
Fabricació
Es formarà i informarà als treballadors que operen a la instal·lació en
matèria preventiva (inclosos treballs de càrrega i transport).
S'avaluarà la possible existència de riscos específics en el lloc on es
desenvolupa el treball (sorolls, gasos, pols ,....)
S'aplicaran les mesures correctores en funció de l'avaluació realitzada.
Es realitzarà un seguiment de la salut al personal exposat als
esmentats riscos específics.
Els operaris disposaran d'Equips de Protecció Individual, degudament
certificats (marcatge CE), que són necessaris en funció de l'avaluació
realitzada i el lloc de treball (guants, protectors auditius, botes, ulleres
,...) i adequats a les condicions ambientals .
Les tasques de manteniment, neteja i desembussament de materials
en les parts mòbils de la instal·lació es realitzaran amb la màquina
afectada parada (consignada).
Les boques de les tremuges de recepció estan protegides contra
caiguda de persones i vehicles (límits de retrocés, murets, baranes
rígides, reixetes, ..)
Les parts mòbils de les màquines han d'estar protegides amb
resguards i dispositius de seguretat apropiats per evitar els
atrapaments i altres riscos.
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La zona en què es realitzaran operacions de càrrega i descàrrega de
materials.
Les instal·lacions es mantindran en condicions adequades de
conservació i neteja.
Estaran delimitades, separades, senyalitzades i es trobaran lliures
d'obstacles les zones de pas de vehicles i persones
En el cas de treballs nocturns la instal·lació disposarà de suficient
il·luminació.
Els camions no es sobrecarregaran per sobre de la seva càrrega
màxima admissible, que estarà en un lloc visible al camió.
Càrrega i transport
Càrrega de material
Hi ha d'haver un procediment per a efectuar de manera segura les
operacions de càrrega.
Els operaris que intervenen en el procés de càrrega (maquinista i
conductor) coneixen el procediment establert per a això.
Si el vehicle per a transport de material disposa de visera de protecció,
el conductor romandrà en la cabina durant l'operació de càrrega.
Quan el vehicle no disposa de visera de protecció, l'operari baixa
d'aquest en el procés de càrrega i es localitza en una zona segura.
En descendir del vehicle es farà ús dels pertinents EPI que
preceptivament es troben senyalitzats mitjançant cartells a la zona de
càrrega.
Es distribuirà regularment la càrrega en la caixa del camió, sense
sobrecarregar alguna de les zones i sense excedir el pes màxim
autoritzat del vehicle.
En el que cas que fos necessari instal lar lona de protecció per al
transport, s'accedirà pels pertinents esglaons i agafadors per posar,
utilitzant els mitjans auxiliars adequats.
S'han d'adoptar mesures de reg per reduir la generació de pols.
Transport
S'efectuarà un estudi previ de la circulació de vehicles.
Quan els vehicles circulin per la planta, ho faran pels camins delimitats
ia la velocitat establerta.
La incorporació a una via de servei, estarà senyalitzada mitjançant un
senyal de STOP.
Els accessos a la via tenen les dimensions adequades per facilitar
maniobrabilitat dels vehicles.
Es recordarà el compliment de les normes de circulació de vehicles.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Abalisament de les zones de treball
Senyalització, abalisament i defensa per a vies en servei

169

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Senyalistes
Reg dels vials d’accés i on s’estenguin els materials
b) Equips de Protecció Individual
Botes de goma impermeables
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Armilla reflectant

23.14.6.3
Capes de neteja i nivellament de formigó
Riscs identificats
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
Trepitjades sobre objectes
Projecció de fragments o partícules
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Atropellaments o cops amb vehicles

MESURES DE PREVENCIÓ

Mantenir l’ordre i la neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Establir procediments de treball per a treballs amb Riscs especials
Formació i informar als operaris encarregats de les feines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho
siguin.
Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a
personal i maquinària
Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al
seu manual d’ús
Prohibir que el personal descansi al costat de màquines aturades
Limitar la velocitat dels vehicles

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topall per a descàrrega de camions en excavacions
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
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Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Guants de protecció contra agents químics i microorganismes
Botes seguretat
Granota de treball
Armilla reflectores

23.14.6.4
Formigonat de lloses
Riscs identificats
Projecció de gotes de formigó als ulls
Caiguda al mateix nivell
Soroll
Vibracions
Contactes amb el formigó
Trepitjar objectes punxeguts
Els Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques adverses

MESURES DE PREVENCIÓ
Es disposaran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball
Abans de l’inici de l’abocament del formigó, l’Encarregat revisarà el
bon estat de la seguretat dels encofrats, en prevenció d’accidents per
trencaments o abocaments.
Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del
formigó, paralitzant-los en el moment que es detectin errades.
El formigonat es realitzarà per bombeig, per ganxo de la grua, etc.
segons el cas i el vibrat del formigó es realitzarà per operaris
competents que treballaran directament en el mateix forjat utilitzant
botes impermeables i tots els equips de protecció individual necessaris.
Es revisarà el bon estat dels forats en el forjat, reinstal·lant les
proteccions que faltin.
Es mantindrà l’ordre i neteja durant aquesta fase. L’escombrat de
puntes, claus i restes de fusta serà diari.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyalització de seguretat
Passarel·les de seguretat
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir
Mascaretes simples de paper filtrant contra el pols
Roba de treball
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23.14.7Paviments bituminosos
23.14.7.1
Recs d’emprimació, adherència i curat
Riscs identificats
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Accidentes de circulació
Vibracions
Soroll ambiental
Atrapaments
Caigudes al mateix nivell
Talls i punxades
Pols
Sobre esforços

MESURES DE PREVENCIÓ

Ordre i neteja a l’obra.
Quan existeixi el risc de caiguda d’alçada, es posaran resguards que
impedeixin a les màquines accedir a la zona perillosa.
Tot el personal que condueixi els vehicles necessaris serà especialista
al maneig d’aquests vehicles.
Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial els sistemes
d’accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre
de manteniment.
Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran
clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima".
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per
a evitar la pols. (Especialment si es deu conduir per vies públiques,
carrers i carreteres).
Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de
l’obra per a evitar les interferències.
S’instal·laran al cantell dels terraplens d’abocades, topalls de limitació
de recorregut per l'abocada en rètols.
Es prohibeix la permanència de persones a un radi no inferior als 5 m,
(com norma general), en torn a les compactadoras i piconadores en
funcionament i cubes, a menys que aquestes circulin a molt baixa
velocitat durant l’execució del rec. (La visibilitat per al maquinista es
inferior a la desitjable dins de l’entorn indicat).
Tots els vehicles empleats a les operacions de rebliment i compactació
estaran dotats d’avisador acústic de marxa enrera.
Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals
normalitzades de "perill indefinit", "zona d’obra" i "STOP".
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Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb
responsabilitat civil limitada.
S'establiran a lo llarg de les obres els cartells per a senyalització els
riscs propis d'aquest tipus de treballs (perill: -bolcada-, atropellament,
-col·lisió-, etc.).
S’han de realitzar mesures higièniques per a verificar l’exposició dels
operaris als productes que serveixin per a realitzar els recs.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topalls o motes de terra de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d’obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.7.2

Extensió de mescles bituminoses.

Riscs identificats
Caigudes de objectes
Caigudes a diferent nivell
Atropellament de persones
Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria
Accidentes de circulació
Vibracions
Soroll ambiental
Atrapaments
Caigudes al mateix nivell
Talls i punxades
Cremades
Pols
Riscs higiènics
Sobre esforços

MESURES DE PREVENCIÓ

Ordre i neteja a l’obra.
Bona visilitat i il·luminació. Protegir d’atrapament al conductor en cas
de bolcada de la màquina, cabina d’acrod al R.D. 1215/97.
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Quan existeixi el risc de caiguda d’alçada, es posaran resguards que
impedeixin a les màquines accedir a la zona perillosa.
Tot el personal que condueixi els vehicles necessaris serà especialista
al maneig d’aquests vehicles.
Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial els sistemes
d’accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre
de manteniment.
Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran
clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima".
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per
a evitar la pols. (Especialment si es deu conduir per vies públiques,
carrers i carreteres).
Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de
l’obra per a evitar les interferències.
S’instal·laran al cantell dels terraplens d’abocades, topalls de limitació
de recorregut per l'abocada en rètols.
Es prohibeix la permanència de persones a un radi no inferior als 5 m,
(com norma general), en torn a les compactadoras i piconadores en
funcionament i cubes, a menys que aquestes circulin a molt baixa
velocitat durant l’execució del rec. (La visibilitat per al maquinista es
inferior a la desitjable dins de l’entorn indicat).
Tots els vehicles empleats a les operacions de rebliment i compactació
estaran dotats d’avisador acústic de marxa enrera.
Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals
normalitzades de "perill indefinit", "zona d’obra" i "STOP".
Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb
responsabilitat civil limitada.
S'establiran a lo llarg de les obres els cartells per a senyalització els
riscs propis d'aquest tipus de treballs (perill: -bolcada-, atropellament,
-col·lisió-, etc.).
S’han de realitzar mesures higièniques per a verificar l’exposició dels
operaris als productes que serveixin per a realitzar els recs.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Topalls o motes de terra de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa
Tancament perimetral d’obra
b) Equips de Protecció Individual
Botes impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
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Guants de cuir flor i loneta
Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

23.14.7.3
Compactació de mescles bituminoses.
Riscs identificats
Exposició al soroll
Atmosfera amb pols
Atropellament d’operaris
Caigudes a diferents nivell
Bolcada de la màquina
Cremades
Riscos higiènics
Despreniments de terres
Caigudes de persones al mateix nivell
Vibracions
Sobreesforços

MESURES DE PREVENCIÓ

Protegir de l’atrapament al conductor en cas de bolcada i col·lisions:
cabina segura i cinturó de seguretat.
Protegir contra la caiguda o desplom de terres i materials, com per
exemple, murs, arbres, etc.
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols, contra
la sordera produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o
insolació a l’estiu.
Cadira anatòmica per disminuir les molt probables lesions d’esquena
del conductor i el cansament.
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments.
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina,
especialment si aquesta està en marxa.
Evitar treballar amb pendents superiors al 50% i respectar límits de
velocitat segons el tipus de terreny i pendent.
Planificar la circulació en l’obra e il·luminar les superfícies de treball
quan sigui necessari.
A més a més de les mesures generals de maquinària, s’establiran,
adequadament desenvolupades, en el seu cas, les següents mesures
preventives específiques:
S’haurà de formar l’operador adientment
Els maquinistes de les piconadores seran operaris destres i amb
experiència.
S’haurà de regar la zona d’acció del compactador, per a reduir la pols
ambiental en el cas que n’hi hagi. Sera necessari l’ús de mascaretes
antipols en casos de molta pols ambiental.
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Serà obligatori usar cascs o taps antisoroll per evitar lesions auditives.
La zona en fase de compactació es tancarà al pas d’altres operaris
mitjançant cinta de balissament.
Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la
màquina.
En treballs de desbrossada al peu de talusos ja construits,
s’inspeccionaran els materials (arbres, roques, etc.) inestables, que
puguin desprendres accidentalment sobre el tall. Només una vegada
sanejat el talús es procedirà a l’inici dels treballs amb la màquina.
Evitar contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades.
No fumar carregant combustible.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa
Delimitació de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual
Casc protector del cap
Botes de seguretat antilliscants
Guants
Cinturó abdominal antivibratori
Els conductors de màquines, com tota la resta d’operaris de màquines,
no han d’utilitzar robes de treball amples que puguin quedar atrapades
per elements en moviment.
Ulleres de seguretat.
Ús d’auriculars o taps amb sorolls superiors a 80 dB
En treballs amb terres polsoses, s’haurà de fer us de mascaretes

23.15 TREBALLS NOCTURNS I EN FESTIUS

23.15.1Organització dels treballs en nocturn i festiu
S'exposa el procediment sobre les condicions de responsabilitat que
s'han de complir quan s'executen treballs en horari nocturn o en dies
no laborables (festius).
1 Triar un responsable. Aquesta persona serà triada pel Cap d'obra.
Si no estan presents l'Encarregat , el Cap de producció o el Cap
d'obra no es podran realitzar totes les tasques: les que es
realitzaren seran les de mes fàcil execució o que estiguin
completament definides i que hagin estat executades diverses
vegades.
2 S'haurà de proporcionar al responsable designat un llistat amb les
empreses que treballaran amb els noms dels responsables de cada
empresa.
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3 S'haurà de proporcionar al responsable totes les claus de les
instal·lacions i locals pròpies i de les subcontractistes. El
responsable haurà de vigilar que es mantingui tancada l'obra a
tercers en tot moment.
4 El responsable ha de conèixer els procediments d’actuació en cas
d'emergència; també tindrà una llista de les Mútues d'Accidents de
totes les subcontractistes.
5 El responsable podrà localitzar la línia jeràrquica de l'obra en
qualsevol moment.
6 El responsable haurà de conèixer els telèfons:
Hospitals i/o clíniques
Jutge
Bombers
Policia Municipal
Policia Nacional
Guàrdia Civil
7 El responsable tindrà clar que l’actuació principal és evacuar un
accidentat i apropar-lo a un centre hospitalari .

23.15.2Tasques en torn nocturn i festius
Factors de risc
Càrrega mental per treballs nocturns:
 Atenció
 Concentració
 Responsabilitat
 Comunicació
 Coordinació
Organització
Il·luminació
Riscs identificats
Fatiga: disminució de la capacitat d'atenció i presa de decisions, de la
rapidesa i de la precisió dels moviments
Comunicació entre torns
Absència dels responsables diürns
Percepció visual deficient
MESURES DE PREVENCIÓ
La disminució de la capacitat d'atenció i presa de decisions, de la
rapidesa i de la precisió dels moviments davant de situacions de perill
augmenta el risc que passi un accident, per a actuar sobre aquest
factor, tal com s'estableix en els documents de l'INSHT, s'ha d'actuar
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en el sentit de facilitar el descans dels treballadors, informant-los dels
aspectes relatius al seu horari laboral.
Els elements de seguretat (sistemes d'il·luminació, xarxes, baranes,
etc.) s'hauran de revisar periòdicament, comprovant el bon estat i la
seva funcionalitat.
En el torn de nit es designarà un treballador (l'encarregat de l’obra)
com a responsable de la instal·lació, manteniment i retirada de les
proteccions de l'obra.
Així mateix, es nomenarà un suplent del responsable de seguretat i
salut del torn de nit, que prendrà les decisions en el cas que el
responsable no hi sigui.
Hi haurà d'haver en el torn de nit un operari amb coneixements
d'electricitat, amb capacitat suficient per a solucionar els possibles
problemes de la instal·lació elèctrica.
Hi haurà d'haver en el torn de nit un operari amb categoria d'oficial
que tingui coneixements de primers auxilis.
La il·luminació haurà de constar de les instal·lacions següents:
 Sistema d'il·luminació general de l'obra, sense punts de pas
o de treball mal il·luminats
 Sistema d'il·luminació localitzada en els punts de treball on la
il·luminació general no sigui suficient, és a dir: en zones de
càrrega i descàrrega de materials, a la serra de disc, a les zones
de ferrallat, formigonat i encofrat. Els equips d'il·luminació
portàtils que s'utilitzaran tindran protecció antixocs.
 Orientar correctament les lluminàries de manera que no
puguin molestar ni al lloc de treball que il·luminen ni als
contigus.
Els accessos i vies de pas i evacuació s'haurà de cuidar especialment
que estiguin nets, ordenats i il·luminats.
S'haurà de deixar els talls preparats per als treballs nocturns: s'han de
deixar les zones de treball amb totes les proteccions col·locades, en
ordre i nets, així mateix s'han de realitzar els proveïments necessaris
de materials i mitjans auxiliars durant el torn diürn.
MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Sistemes d'il·luminació general i local.
Els mateixos que ja estan previstos a les activitats analitzades a
l’Annex 1.
b) Equips de Protecció Individual
Els mateixos que ja estan previstos a les activitats analitzades a
l’Annex 1
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23.16 TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS
Riscs identificats
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament
Cops amb objectes o eines (talls)
Soroll
Vibracions
Falta d’il·luminació
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Contactes tèrmics
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Accidents causats per éssers vius

MESURES DE PREVENCIÓ
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Fixar pel punt de recolzament superior de les escales de mà
Mantenir l’ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Formació i informació als operaris de l’obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Tall de material ceràmic per via humida
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres no
tòxiques
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Serà necessari per entrar a efectuar treballs disposar de permís de
treball, per impedir que persones no qualificades i no autoritzades
pugui entrar a la zona confinada. No es podrà entrar a efectuar cap
feina fins que no es disposi de l’autorització diària del responsable
directe dels treballs.
S’ha de prendre mesures de contingut d’oxigen i de detecció de
presència de gasos tòxics abans d’iniciar els treballs. A més s’haurà de
prendre mesures de forma contínua mentre es realitzin els treballs i hi
hagi la possibilitat que hi pugui haver variacions a l’atmosfera interior.
Es prohibeix fumar, beure i menjar dins o aprop de l’netrada de l’espai
confinat.
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Es prohibeix entrar al recinte amb qualsevol equip que incorpori un
motor de combustió interna.
Les mesures de prevenció que s’hauran de prendre són:
1)obertura de les tapes del recinte confinat i efectuar una primera
mesura des de l’exterior.
2)Si els valors dels gasos tòxics o la falta d’oxigen són perillosos, serà
necessari forçar la ventilació o executar els treballs amb equips de
respiració semiautònoms.
3)Vigilància des de l’exterior.
4)Seguir el següent procediment de treball segur:

FASE DE
TREBALL

DESCRIPCIÓ
DELS
TREBALLS

PROTECCIONS

Obertura de l’
accés,
per
a
Treballs previs
Escala correctament recolzada
permetre
la
ventilació
Entrarà un equip format per dues persones
amb equips de respiració autònoms i un
Entra un equipo detector de mesura continua d’oxigen, un equip
d’inspecció
a de comunicació per radio amb l’exterior i dues
l’interior
de lluminàries portàtils. Aniran avançant al llarg
l’espai
confinat de l’interior de l’espai confinat i comprovant
Inspecció
de
per inspeccionar que les condicions són idònies per a realitzar
l’interior
el
seu
estat els treballs. A l’exterior quedarà un equip
respecte a les d’emergència, dotat amb un equips de
condicions
respiració autònoms, un equip radiofònic de
higièniques
comunicació i lluminàries portàtils. Si el
mesurador indica manca d’oxigen, s’evacuarà
immediatament l’interior de l’espai confinat
En el cas que durant la inspecció es detecti una
Ventilació
de Ventilació
de manca d’oxigen, es procedirà a ventilar
l’interior de l’espai confinat amb un equip de
l’interior
l’interior
ventilació, amb el cabal adient.
Entrarà un equip a realitzar els treballs de
manteniment, dotats d’un detector de mesura
Execució
dels Execució
dels continua d’oxigen i de gasos tòxics, un equip
treballs
treballs
radiofònic de comunicació amb l’exterior i dues
lluminàries portàtils. A l’exterior es quedarà un
equip per a actuar en cas d’emergència.

MESURES DE PROTECCIÓ
a) Proteccions Col·lectives
Senyals de trànsit
Senyals de prohibició
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Senyals d'obligació
Senyals d'advertència de Riscs
Cinta d'abalisament
Tanca mòbil metàl·lica
b) Equips de Protecció Individual
Casc de seguretat
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard
Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i
partícules
Guants de protecció contra agents químics i microorganismes
Equip de respiració d’autosalvament
Botes impermeables
Botes de seguretat
Vestit impermeable
Lluminàries i equips elèctrics portàtils
Detector de mesura continua del contingut d’oxigen i de gasos tòxics.

24 ANNEX 2: MESURES DE PREVENCIÓ PER A L’ÚS
DE MAQUINÀRIA
24.1 ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES
24.1.1 Riscos més freqüents
-

Exposició al soroll
Atmosfera amb pols
Atropellament d’operaris
Caigudes a diferents nivell
Bolcada de la màquina
Despreniments de terres
Caigudes de persones al mateix nivell
Vibracions
Sobre esforços
Xoc contra altres vehicles
Cremades
Atrapament
Projecció violenta d’objectes
Caiguda de persones des de les màquines
Vapors de betún asfàltic
Cops
Soroll
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24.1.2 Mesures Preventives i de Protecció
-

-

-

-

176

Protegir de l’atrapament al conductor en cas de bolcada i
col·lisions: cabina segura i cinturó de seguretat.
Protegir contra la caiguda de terres i materials, com per exemple,
murs, arbres, etc.
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols,
contra la sordera produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès
tèrmic o insolació a l’estiu.
Cadira anatòmica per disminuir les molt probables lesions
d’esquena del conductor i el cansament.
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments.
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina,
especialment si aquesta està en marxa.
Evitar treballar amb pendents superiors al 30% i respectar límits
de velocitat segons el tipus de terreny i pendent.
Planificar la circulació en l’obra i il·luminar les superfícies de treball
quan sigui necessari.
A més a més de les mesures generals de maquinària, s’establiran,
adequadament desenvolupades, en el seu cas, les següents
mesures preventives específiques:
S’haurà de formar l’operador adientment
Els maquinistes de les estenedores seran operaris destres i amb
experiència.
Serà obligatori usar cascs o taps antisoroll per evitar lesions
auditives.
Està prohibit l’accés a la regla vibradora durant l’estesa
La zona en fase d’estesa de capes es tancarà al pas d’altres
operaris mitjançant cinta de abalisament.
Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de
la màquina.
No fumar carregant combustible.
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa
Delimitació de les àrees de treball
Casc protector del cap
Botes de seguretat antilliscants
Guants
Cinturó abdominal antivibratori
Els conductors de màquines, com tota la resta d’operaris de
màquines, no han d’utilitzar robes de treball amples que puguin
quedar atrapades per elements en moviment.
Ulleres de seguretat.
Ús d’auriculars o taps amb sorolls superiors a 80 dB
En treballs amb terres polsoses, s’haurà de fer us de mascaretes
Mono de treball
Armilla reflectora
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24.2 COMPACTADOR DE PNEUMÀTICS
24.2.1 Riscos més freqüents
-

Exposició al soroll
Atmosfera amb pols
Atropellament d’operaris
Caigudes a diferents nivell
Bolcada de la màquina
Despreniments de terres
Caigudes de persones al mateix nivell
Vibracions
Sobre esforços
Xocada contra altres vehicles
Cremades
Atrapament
Projecció violenta d’objectes
Caiguda de persones des de les màquines
Vapors de betum asfàltic
Cops
Soroll

24.2.2 Mesures Preventives i de Protecció
-

-

-

Protegir de l’atrapament al conductor en cas de bolcada i
col·lisions: cabina segura i cinturó de seguretat.
Protegir contra la caiguda o desplom de terres i materials, com per
exemple, murs, arbres, etc.
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols,
contra la sordera produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès
tèrmic o insolació a l’estiu.
Cadira anatòmica per disminuir les molt probables lesions
d’esquena del conductor i el cansament.
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments.
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina,
especialment si aquesta està en marxa.
Evitar treballar amb pendents superiors al 50% i respectar límits
de velocitat segons el tipus de terreny i pendent.
Planificar la circulació en l’obra e il·luminar les superfícies de treball
quan sigui necessari.
A més a més de les mesures generals de maquinària, s’establiran,
adequadament desenvolupades, en el seu cas, les següents
mesures preventives específiques:
S’haurà de formar l’operador adientment

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

-

-

-

Els maquinistes de les piconadores seran operaris destres i amb
experiència.
S’haurà de regar la zona d’acció del compactador, per a reduir la
pols ambiental en el cas que n’hi hagi. Serà necessari l’ús de
mascaretes antipols en casos de molta pols ambiental.
Serà obligatori usar cascs o taps antisoroll per evitar lesions
auditives.
La zona en fase de compactació es tancarà al pas d’altres operaris
mitjançant cinta de abalisament.
Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de
la màquina.
Evitar contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades.
No fumar carregant combustible.
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa
Delimitació de les àrees de treball
Casc protector del cap
Botes de seguretat antilliscants
Guants
Cinturó abdominal antivibratori
Els conductors de màquines, com tota la resta d’operaris de
màquines, no han d’utilitzar robes de treball amples que puguin
quedar atrapades per elements en moviment.
Ulleres de seguretat.
Ús d’auriculars o taps amb sorolls superiors a 80 dB
Armilla reflectora

-

24.3.2 Mesures Preventives i de Protecció
-

-

24.3 PALA CARREGADORA

-

24.3.1 Riscs més freqüents
-

Atropellament.
Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de
comandament sense desconnectar la màquina).
Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a
l'admissible per la pala carregadora).
Caiguda de la pala per arracades (aproximació excessiva a la vora
de talussos, corts i assimilables).
Xoc contra altres vehicles.
Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades).
Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, aigua,
gas o electricitat).
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Desplomis de talussos o de fronts d'excavació.
Incendi.
Cremades (treballs de manteniment).
Atrapaments.
Projecció d'objectes durant el treball.
Caiguda de persones des de la màquina.
Cops.
Soroll propi i ambiental (treball a la vegada de diverses màquines).
Vibracions.
Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos (partícules
en els ulls, afeccions respiratòries, etc.).
Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
Els propis del procediment i disseny elegit per al moviment de
terres.

-

-

Per a pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i
agafadors amatents per a tal funció.
Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella),
agafant-se amb ambdues mans.
No tracti de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o
amb el motor en funcionament.
Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el
fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les
operacions de servei que necessiti.
No guardi draps greixosos
combustible sobre la pala, poden
incendiar-se.
Tingui les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle
(canviar d'oli de motor i de sistema hidràulic, amb el motor fred;
no fumar al manipular la bateria o abastir de combustible, etc.)
Durant la neteja de la màquina, protegeixi's amb mascareta, mico,
mandril i guants de goma quan utilitzi aire a pressió.
No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada si
abans no ha instal·lat els tacs de immobilització en les rodes.
No s'admetran pales carregadores que no vengen amb la protecció
de cabina antivolcada instal·lada (o pòrtic de seguretat).
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapada del motor,
amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep en la cabina
gasos procedents de la combustió.
Les pales carregadores estaran dotades d'una farmaciola de
primers auxilis.
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-

-

-

Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el
motor en marxa o/i amb la cullera hissada i sense recolzar en el
sòl.
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa
possible per a poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat.
Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera.
Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Tindran llums i botzina de reculada.
Els conductors, abans de realitzar nous recorreguts, faran a peu el
camí amb la finalitat d'observar les irregularitats que puguin donar
origen a oscil·lacions de la cullera.
Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts
vents.

24.4.1 Riscs més freqüents

-

178

-

-

-

Atropellament.
Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de
comandament sense desconnectar la màquina).
Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a
l'admissible per la pala carregadora).
Caiguda de la pala per arracades (aproximació excessiva a la vora
de talussos, talls i assimilables).
Xoc contra altres vehicles.
Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades).
Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, aigua,
gas o electricitat).
Incendi.
Cremades (treballs de manteniment).
Atrapaments.
Projecció d'objectes durant el treball.
Caiguda de persones des de la màquina.
Cops.
Soroll propi i ambiental (treball a la vegada de diverses màquines).
Vibracions.
Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos (partícules
en els ulls, afeccions respiratòries, etc.).
Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
Els propis del procediment i disseny elegit per al moviment de
terres.
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-

-

-

Per a pujar o baixar de la retroexcavadora, utilitzi els esglaons i
agafadors amatents per a tal funció.
Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella),
agafant-se amb ambdues mans.
No tracti de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o
amb el motor en funcionament.
Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el
fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les
operacions de servei que necessiti.
No guardi draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden
incendiar-se.
Tingui les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle
(canvi d'oli del motor i de sistema hidràulic, amb el motor fred; no
fumar al manipular la bateria o abastir de combustible, etc.)
No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada si
abans no ha instal·lat els tacs de immobilització en les rodes.
No s'admetran pales carregadores que no vengen amb la protecció
de cabina antivolcada instal·lada (o pòrtic de seguretat).
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapada del motor,
amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep en la cabina
gasos procedents de la combustió.
Estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis.
Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el
motor en marxa.
Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera.
Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Tindran llums i botzina de reculada.
Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts
vents.
Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense
abans haver posat en servei els suports hidràuliques de
immobilització.
Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua per a la
introducció de peces, canonades, etc. , en l'interior de les rases.
Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de
la retroexcavadora.
El canvi de posició de la retroexcavadora, s'efectuarà situant el
braç en el sentit de la marxa.
S'instal·larà un senyal de perill sobre “un peu dret”, com límit de la
zona de seguretat de l'abast del braç de la màquina.
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24.5 CAMIÓ DE TRANSPORT

24.6 CAMIÓ GRUA

24.5.1 Riscs més freqüents

24.6.1 Riscs més freqüents

-

Atropellament de persones.
Xoc contra altres vehicles.
Bolcada del camió.
Caigudes.
Atrapaments.

-

Bolcada del camió.
Atrapaments.
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments.
Atropellament de persones.
Ensorrament de la càrrega.
Cops per la càrrega a paraments.

24.5.2 Mesures Preventives de Seguretat
24.6.2 Mesures Preventives de Seguretat
-

-

-

-

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a
més d'haver estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió,
s'instal·laran falques d’immobilització de les rodes.
L'ascens i descens de les caixes dels camions, s'efectuarà
mitjançant escales metàl·liques fabricades per a tal menester,
dotades de ganxos de immobilització i seguretat.
Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un
especialista coneixedor de la conducta més adequat.
Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat,
serà governada des de la caixa del camió per un mínim de dos
operaris mitjançant corda de descens. En l'entorn del final del
plànol no haurà mai persones.
El màxim permès per a materials solts no superarà l'alçada
màxima en més d’un 5% i es cobrirà amb una lona.
Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme,
compensant els pesos.
El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat.

24.5.3 Normes de seguretat per als treballs de càrrega i

-

-

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran calzes
immobilitzadors en les quatre rodes i els gats estabilitzadors.
Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel
fabricant del camió en funció de l’extensió braç-grua.
Les rampes d’ accés als talls no superaran la pendent del 20 % en
prevenció de bolcades.
Es prohibeix realitzar suspensió de càrrega de forma lateral quan la
superfície de recolzament del camió estigui inclinada cap al costat
de la càrrega, en previsió dels accidents per bolcada.
Es prohibeix arrossegar càrrega amb el camió-grua.
Les càrrega en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran
mitjançant caps de govern.
Es prohibeix la permanència de persones al voltant del camió-grua,
a distancies inferiors a 5 m.
Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió.

24.6.3 Normes de Seguretat pels operadors del camió-grúa

descàrrega de camions
Demani que li dotin de guants o manyoples de cuir. Utilitzi sempre les
botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. Si deu
guiar les càrregues en suspensió, faci'l mitjançant caps de govern
lligats a elles. Eviti empènyer-les directament amb les mans per a no
tenir lesions.

-
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Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a
esfondraments.
Eviti passar el braç de la grua sobre el personal.
Pugi i baixi del camió-grua pels llocs previstos per a tal cas.
Asseguri la immobilització del braç de la grua abans d’ iniciar cap
desplaçament.
No permeti que ningú es pugi sobre la càrrega.
Netegi el seu calçat del fang o grava que pogués tenir abans de
pujar a la cabina.
Si rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot
provocar accidents.
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-

-

No arrossegui mai la càrrega.
Mantingui a la vista la càrrega.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser
hissada.
Aixequi una sola càrrega cada vegada.
Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar
càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos,
és la posició més segura.
No abandoni la màquina amb la càrrega penjada.
No permeti que hi hagi operaris sota les càrrega suspeses.
Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir
atrapaments.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius
de frenat.
Utilitzi sempre la roba de protecció que se li indiqui a l’obra.

24.7 CAMIÓ FORMIGONERA
24.7.1 Riscs més freqüents
-

Atropellar persones.
Col·lisió amb altres màquines.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Cops per la manipulació de les canaletes.
Caiguda d’ objectes sobre el conductor durant les operacions
d’abocament o de neteja.
Cops pel cubilot del formigó.
Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de
les canaletes.
Els derivats del contacte amb el formigó.
Bolcada del camió formigonera
Caiguda a l'interior d'una rasa
Caigudes a diferent nivell

24.7.2 Mesures Preventives de Seguretat
Organització dels treballs.
Quan s’aboca el formigó sobre cubilot transportat per grua, el
camioner i l'operari que ajuda a carregar-lo se separaran de la zona de
baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions del
mateix.
Si per la situació del gruista, s'ha d'acompanyar en la seva baixada al
cubilot, es farà procurant no col·locar-se entre el cubilot i la part
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posterior de la formigonera per a evitar atrapaments entre ambdós
elements.
S'ha de posar especial atenció amb la posició dels peus quan baixa el
cubilot per a evitar que aquest els atrapi contra el sòl.
Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han d'allunyar
ambdós operaris per a evitar un balanceig imprevist de la càrrega els
colpegi.
Planificació de la circulació i vigilància dels moviments del camió.
Prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, blans,
relliscosos o que comportin altres Riscs, al llarg de rases o talusos, i al
fer marxa arrere.
Durant el desplaçament del camió cap persona deurà: anar de peu o
assentada en lloc perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar
falques a les rodes, portar braços o cames penjant per l'exterior.
Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre
el 5 i el 16%, si el camió-formigonera porta motor auxiliar es pot
ajudar a frenar col·locant una marxa a banda del corresponent fre de
mà; si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes
del camió perquè el motor del camió està en marxa de forma contínua.
En pendents superiors al 16% s'aconsella no subministrar formigó amb
el camió.
Al finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el
conductor deurà: posar el fre de mà, engranar una marxa curta i cas
necessari bloquejar les rodes per mitjà de falques.
En la lubricació de ressorts per mitjà de vaporització o atomització el
treballador romandrà allunyat del doll de lubricació, que se sedimenta
amb rapidesa procurant en tot moment no dirigir-lo a altres persones.
-

24.8 PICONADORA DE CORRONS VIBRADORS
24.8.1 Riscs més freqüents
Exposició al soroll
Atmosfera amb pols
Atropellament d’operaris
Caigudes a diferent nivell
Bolcada de la màquina
Desprendiments de terres
Caigudes de persones al mateix nivell
Vibracions
Sobreesforços
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24.8.2 Mesures Preventives de Seguretat
Protegir de l’atrapament al conductor en cas de bolcada i col·lisions:
cabina segura i cinturó de seguretat.
Protegir contra la caiguda o desplom de terres i materials, com per
exemple, murs, arbres, etc.
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols, contra
la sordera produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o
insolació a l’estiu.
Cadira anatòmica per disminuir les molt probables lesions d’esquena
del conductor i el cansament.
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments.
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina,
especialment si aquesta està en marxa.
Evitar treballar amb pendents superiors al 50% i respectar límits de
velocitat segons el tipus de terreny i pendent.
Planificar la circulació en l’obra i il·luminar les superfícies de treball
quan sigui necessari.
A més a més de les mesures generals de maquinària, s’establiran,
adequadament desenvolupades, en el seu cas, les següents mesures
preventives específiques:
S’haurà de formar l’operador adientment
Els maquinistes de les piconadores seran operaris destres i amb
experiència.
S’haurà de regar la zona d’acció del compactador, per a reduir la pols
ambiental en el cas que n’hi hagi. Serà necessari l’ús de mascaretes
antipols en casos de molta pols ambiental.
Serà obligatori usar cascs o taps antisoroll per evitar lesions auditives.
La zona en fase de compactació es tancarà al pas d’altres operaris
mitjançant cinta d’abalisament.
Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la
màquina.
En treballs de desbrossada al peu de talussos ja construïts,
s’inspeccionaran els materials (arbres, roques, etc.) inestables, que
puguin trencar-se accidentalment sobre el tall. Només una vegada
sanejat el talús es procedirà a l’inici dels treballs amb la màquina.
Evitar contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades.
No fumar carregant combustible.

24.9 GRUA MÒBIL
24.9.1 Riscs més freqüents
Bolcada o caiguda de la grua
Caigudes des d'alçària
Incorrecta resposta de la botonera
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Atrapament
Abocament o caiguda de la càrrega durant el transport
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu
transport aeri.
Contactes amb l'energia elèctrica
Caigudes al pujar o baixar de la cabina
Atropellament de persones

24.9.2 Mesures Preventives de Seguretat
Mesures preventives d'aplicació en el recinte intern de l'obra

La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment, en
prevenció dels Riscs per fallada mecànica.
El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de
pestell de seguretat, en prevenció del risc de despreniment de la
càrrega.
Es comprovarà el correcte suport dels gats estabilitzadors abans
d'entrar en servei la grua autopropulsada.
Es disposarà en obra d'una partida de taulers de 9 cm. de grossària (o
plaques de palastre), per a ser utilitzada com a plataformes de
repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors en el cas de tenir
que recolzar sobre terrenys blans.
Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades
per un especialista, en prevenció dels Riscs per maniobres incorrectes.
Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa
pel fabricant de la grua autopropulsada, en funció de la longitud en
servei del braç.
El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista.
Si això no fóra possible, les maniobres estaran expressament dirigides
per un senyalista.
Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per a arrossegar les
càrregues, per ser una maniobra insegura. Es prohibeix romandre o
realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues suspeses, en
prevenció d'accidents.
Normes de seguretat per a operadors de camió grua.

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs.
Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el
personal, pot produir accidents.
No faci marxa enrere sense ajuda d'un senyalista.
Pugi i baixi de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això.
Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la
botzina i esperi rebre instruccions, no intenti abandonar la cabina
encara que el contacte elèctric hagi acabat, podria patir lesions.
Sobretot, no permeti que ningú toqui la grua autopropulsada, pot estar
carregada d'electricitat.
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No faci per si mateix maniobres en espais estrets, demani l'ajuda d'un
senyalista i evitarà accidents. Abans de creuar un "pont provisional
d'obra", asseguris que té la resistència necessària per a suportar el pes
de la màquina.
Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap
desplaçament. Posi’l en la posició de viatge i evitarà accidents per
moviments descontrolats.
No permeti que ningú pugi a sobre de la càrrega, ni admeti que ningú
es pengi del ganxo.
Netegi les seves sabates del fang o de la grava que puguin tenir abans
de pujar a la cabina, ja que poden provocar relliscades dels pedals
durant una maniobra o marxa.
No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades.
Mantingui a la vista la càrrega, si ha de mirar cap a un altre costat,
pari les maniobres.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser
hissada.
Alci una sola càrrega cada vegada.
Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d'alçar càrregues.
Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició
més segura.
No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur.
No permeti que hi hagi operaris sota càrregues suspeses.
Abans d'hissar una càrrega, comprovi a la taula de la cabina la
distància d'extensió màxima del braç.
No sobrepassi el límit marcat en la taula. Respecte sempre les taules,
rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respecten la resta
del personal.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de
frenada.
No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o que
manegi els comandaments.
No permeti que s'utilitzen, aparells, balancins, eslingues, o estreps
defectuosos o danyats.
Asseguris que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o
estreps posseeixen pestell de seguretat que eviti el desenganxament
fortuït.

24.10 ESCOMBRADORA
24.10.1Riscs més freqüents
Exposició a soroll
Cops per objectes
Atmosfera amb pols
Atropellament de persones
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Bolcada de la màquina
Vibracions
Xocs entre vehicles

24.10.2Mesures Preventives de Seguretat
Aquest equip únicament ha de ser utilitzat per personal autoritzat i
degudament instruït, amb una formació especifica adequada.
- Al deixar la màquina treure la clau del contacte.
- La màquina només pot ser ocupada per una persona.
- La màquina escombradora només pot utilitzar-se per a realitzar
treballs d'escombrat i neteja de calçades ferms per al trànsit rodat.
Abans de posar en funcionament la màquina escombradora és
necessari comprovar els punts següents:
- Verificar la perfecta visió de l'escombradora i de la calçada.
- Verificar el funcionament correcte dels dispositius d'alerta (botzina,
enllumenat de precaució, etc.) i comprovar les seves condicions de
seguretat.
- Comprovar l'hermeticitat de les conduccions hidràuliques i el
correcte estat de les connexions.
- Verificar l'absència de qualsevol tipus de deteriorament en les
mànegues.
- Comprovar els nivells de combustibles, lubricants, circuit de
refrigeració i filtre d'admissió del motor.
- No posi en funcionament el motor en locals tancats, sense la
instal·lació del tub d’escapament amb sortida a l'exterior.
- Inspeccionar al voltant de la màquina observant si hi ha algú a
sota, i mirant si hi ha taques d'oli o altres líquids en el sòl per a
detectar possibles escapes.
Si durant la utilització de la màquina s’observa qualsevol tipus de mal
funcionament o anomalia, s’haurà de comunicar immediatament a
l’encarregat
- El motor no ha de mantenir-se en funcionament en llocs tancats
sense sistemes de ventilació apropiats.
- L'eliminació del fem arreplega haurà de realitzar-se conforme a les
normes de protecció del medi ambient.
- L'operador haurà de disposar de protectors auditius en el cas que se
superin els límits legals, a més no s'haurà d'escombra en zones on la
pols sigui perillosa per a la salut, a menys que s’usin els EPI adients.
- A la màquina han de mantenir-se sempre ben llegibles i completes
totes les indicacions de seguretat i protecció.
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- Per a treure de la màquina objectes que queden enredats (per
exemple, fils d'aram) haurà d'utilitzar-se les eines apropiades (per
exemple, un ganxo adequat) i guants de treball.
- Abans d'obrir qualsevol conducció hidràulica és necessari primer
eliminar la pressió.
- En la manipulació de bateries és necessari tenir en compte les
normes especials. (Guants de treball i ulleres protectores)
- Abans de realitzar qualsevol tipus d'intervenció en el sistema elèctric,
desconnectar la bateria.
Tanqui bé la màquina i asseguri’s contra la utilització de personal no
autoritzat i vandalisme.

24.12 MOTOANIVELLADORA
24.12.1Riscs més freqüents
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

24.12.2Mesures Preventives de Seguretat
24.11 MARTELL TRENCADOR.
24.11.1Riscs més freqüents
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles
Malalties causades per agents químics
Malalties causades per agents físics :

24.11.2Mesures Preventives de Seguretat
S’extremarà el compte al circular per terrenys irregulars o sense
consistència.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S’utilitzaran senyals acústiques de marxa enrere i es vigilarà el bon
funcionament de les llums.
Proteccions individuals:
Serà obligatori l’ús del casc fora de la màquina.
Cinturó elàstic antivibracions.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció es dotarà els treballadors d’aquests.
Protectors auditius.
Guants de cuir.
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Sempre es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Les operacions de càrrega i de descàrrega sobre el camió de la
màquina, s'executaran en llocs plans, amb espai suficient i tenint en
compte que el terreny estigui compactat, per evitar assentaments.
Les operacions de càrrega i de descàrrega estaran dirigides per un un
operari amb formació específica
Es prohibeix transportar persones sobre la maquinària, en prevenció
dels riscos de caiguda.
La màquina portarà cabina antibolcada, llums de marxa capa davant i
en darrera, retrovisors als dos costats i extintor
Es prohibeix els treballs de manteniment o reparació de la màquina
amb el motor en marxa, en prevenció de riscos innecessaris.

Proteccions individuals:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat fora de la cabina.
Guants de cuir (conducció i manteniment).
Granota de treball
Cinturó elàstic antivibracions.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció se'n dotarà als treballadors.

24.13 AUTOTRABUC. DÚMPER
24.13.1Riscs més freqüents
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes d’ objectes desplomats
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Caigudes d’ objectes en manipulació
Caigudes d’ objectes despresos
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Explosions
Incendis
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

La denominació de dúmper compren una determinada gama de
vehicles destinats al transport de materials lleugers, utilitzats en
l’interior i voltants d’obres de construcció, encara que puguin aparèixer
en el desenvolupament d’altres activitats. La natura dels riscos
derivats de la seva utilització son:
Bolcades de la màquina durant la carrega, el trànsit o la descarrega.
Atropellament de persones.
Xocs amb obstacles o altres vehicles.
En els vehicles que no disposin d’encès elèctric cops deguts al
accionament de la maneta d’arrencada.
Caigudes a diferent nivell desde la màquina i/o atropellament degut al
transport de persones alienes a la conducció del vehicle.
Els derivats de l’ús del vehicle per persones no qualificades.
Intoxicació per la inhalació dels fums del tub d’escapament.
Soroll i pols ambiental.
Els derivats de la vibració durant la conducció.

2.- La maneta tindrà una longitud adequada per tal d’evitar donar cops
a parts pròximes a ella.
3.- Quan el vehicle es deixi estacionat es retiraran els elements
necessaris que impedeixin la seva arrancada per qualsevol persona no
autoritzada a allò.
CARGA
1.- Quan el vehicle disposi de dispositiu l´enganx per a remolc, aquest
es mantindrà immobilitzat mentre duri l’operació de carrega.
2.- Abans d’iniciar la marxa es revisarà la carrega, observant la seva
disposició i que no provoqui inestabilitat en el vehicle.
3.- Les carregues seran apropiades al tipus de vehicle disponible i en
cap cas dificultaran la visibilitat del conductor ni superaran lateralment
de la amplada del vehicle.
4.- No sobrecarregar el vehicle, a més aquest portarà en lloc visible la
carrega màxima que està autoritzat a transportar.
CIRCULACIÓ
1.- Les rampes han de baixar-se amb el vehicle d’esquena a la marxa
quan està carregat, a poc a poc i evitant frenades brusques.
2.- No es circularà per rampes amb pendents superiors al 20% en
terrenys humits i al 30% en terrenys secs.
3.- S’establiran vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles,
senyalitzant les zones perilloses.

24.13.2Mesures Preventives de Seguretat
4.- No es circularà obre talussos.
Per garantir un us segur del vehicle s’han de seguir les següents
normes generals de seguretat:
POSADA EN MARXA
Per a els vehicles que no disposin d’encès elèctric i la seva posada en
marxa sigui a través de l’accionament de la maneta es tindrà en
compte:
1.- La maneta s’ha d’agafar col·locant el polze del mateix costat que la
resta dels dits.
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5.- En les rampes per las que circulin existirà al menys un espai lliure
de 70 cm sobre les parts que més surtin del vehicle.
6.- Quan s’estacioni el vehicle s’accionarà el fre de ma i s’aturarà el
motor. Si es troba en pendent a més es calçaran les rodes
7.- Es circularà a velocitats sempre inferiors a 20 km/h
8.- S’evitarà circular per terrenys irregulars o poc consistents.
9.- El vehicle s’utilitzarà sempre per a el transport de materials, mai
de personal sobre la màquina.
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10.- Si es transporta formigó, es precís tenir cura amb el possible
fraguat del mateix. En cas de succeir, al bascular, el centre de
gravetat del conjunt màquina- carrega avançaria, podent produir el
bolc del vehicle.
DESCARREGA
1.- Al realitzar l’abocament de la carrega junt a rases i/o talussos
haurà de col·locar-se un topall final de recorregut.
CONDUCCIÓ
1.- La manipulació del dúmper només la realitzarà personal autoritzat
que disposi de permís de conduir tipus B-1.
2.- Quan el dúmper tingui que circular per vies públiques, aquest
complirà amb totes les condicions previstes en el Codi de Circulació. En
qualsevol cas anirà previst de llums de frens, pòrtic de seguretat,
girofar i dispositius d’avís acústic de marxa enrere.
3.- El conductor usarà com a mesures de protecció individual casc de
seguretat, botes de seguretat i cinturó antivibratori.
ANNEX: NORMES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL DÚMPER
1.- Abans de començar el treball s’ha de comprovar l’estat dels frens,
la direcció i la pressió dels neumàtics.
2.- En cas d’observar deficiències i/o anomalies en el funcionament del
vehicle comunicar-les immediatament a l’encarregat.
3.- Les reparacions les realitzaran sempre personal especialitzat, MAI
es faran de manera improvisada en l’obra.
4.- La revisió general del vehicle i el seu manteniment han de seguir
les instruccions marcades per el fabricant.
5.- Es aconsellable l’existència d’un manual de manteniment preventiu
on s’indiquin les verificacions, lubrificació i neteja a realitzar
periòdicament en el vehicle.

24.14 TRACTOR AMB CISTERNA

Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes d’ objectes desplomats
Caigudes d’ objectes en manipulació
Caigudes d’ objectes despresos
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Explosions
Incendis
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

24.14.2Mesures Preventives de Seguretat
Les màquines per als moviments de terra a fer servir a aquesta obra
estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, servofrens,
fre de mà, botzina automàtica de retrocés, retrovisors a tots dos
costats, pòrtics de seguretat antibolcades i antiimpactes i un extintor.
Es prohibeix treballar dins del radi d’acció de la maquinària per evitar
riscos d’atropellament.
Abans de l’abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs,
en contacte amb el terra (la ganiveta, el cassó, etc..) posat el fre de
mà i parat el motor traient la clau del contacte.
Les passarel·les i esglaons d’accés per a conducció o manteniment
romandran nets de greix, fang i olis.
Es prohibeix el transport de personal sobre la maquinària.
La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida al
seu cas diàriament.
Es prohibeix la realització de treballs de replantejament, mesures, a
les zones on estigui operant la màquina de moure terres.
Es senyalitzaran els camins de circulació.
Proteccions individuals:
Serà obligatori l’ús del casc i botes fora de la màquina.
Guants de cuir (conducció i manteniment).
Cinturó elàstic antivibracions.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció es dotarà els treballadors d’aquests.

24.14.1Riscs més freqüents
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24.15 PLANTA MÒBIL MATXUCAR
24.15.1Riscs més freqüents

Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes d’ objectes en manipulació
Caigudes d’ objectes despresos
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules

24.15.2Mesures Preventives de Seguretat
Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la
grua.
es cuidarà que a la màquina se li facin les revisions periòdiques i es
mantingui en condicions de neteja adequada.
Abans de desmuntar o reparar un òrgan de la màquina, es
desconnectarà de totes les seves fonts d’energia.
No s’instal·larà la màquina en àrees potencialment inundables
Les vores laterals de la màquina, en prevenció d’atrapaments, estaran
senyalitzades a bandes grogues i negres
Proteccions individuals:
Casc de polietilè per a desplaçament per l’obra.
Guants de cuir
Botes de seguretat
Cinturó de seguretat
Armilla reflectant.

24.16

RODETS VIBRANTS AUTOPROPULSATS.

L’accés i circulació interna es realitzarà pels llocs indicats, amb menció
especial al compliment de les Normes de circulació i la senyalització
disposada.
L’ascens i el descens de les caixes de la màquina es realitzarà
mitjançant escala metàl·lica.
Es prohibeix taxativament transportar persones a la màquina.
Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la
màquina.
S’utilitzaran senyals acústiques de marxa enrere i es controlarà el bon
funcionament de les llums.
Proteccions individuals:
Serà obligatori l’ús del casc fora del camió.
Guants de cuir.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció es dotarà als conductors d’aquests.

24.17 CAMIÓ DUMPER
24.17.1Riscs més freqüents
Caigudes de persones a diferent nivell
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines. Contactes tèrmics
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.16.1Riscs més freqüents

24.17.2Mesures Preventives de Seguretat

Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

Cal fer servir camions articulats que disposin, prioritàriament, de
marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o
s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica
el RD 1215/97.
Es recomana que el camió articulat estigui dotat amb avisador lumínic
de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la
persona que la condueix està autoritzada, disposa de la formació i de

24.16.2Mesures Preventives de Seguretat
La màquina estarà en perfecte estat de funcionament.
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la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97,
de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de
la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de
vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del
camió articulat responen correctament i estan en perfecte estat: frens,
pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un
sistema de mans lliures. S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a
la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del camió articulat i netejar-ne els
retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o
fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a
la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió articulat només per l’escala prevista
pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho
sempre de cara al camió articulat.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en
bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió articulat.
S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis,
aeris o d’altres sistemes de distribució, abans de començar els treballs.
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi
d’acció de la màquina.
No es pot utilitzar el camió articulat com a mitjà per al transport de
persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients
amb aquest fi.
No es pot pujar ni baixar amb el camió articulat en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció
(cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el
cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, que no es disposi d’una bona
visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la
col·laboració d’un senyalista.
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En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants,
cal tenir present que les condicions del terreny poden haver canviat.
Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la
tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de
treball.
Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la
distància mínima de seguretat, en operacions en zones properes a
aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió
nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
Després d’haver aixecat el bolquet, cal baixar-lo immediatament.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies
meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal aparcar
la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució
i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el
maquinista ha d’estar ajudat d’un senyalista expert que el guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que
estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball
Proteccions personals:
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

24.18 CAMIÓ CISTERNA
24.18.1Riscs més freqüents
Caigudes de persones a diferent nivell
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.18.2Mesures Preventives de Seguretat
Normes generals
Cal fer servir camions cisterna que disposin, prioritàriament, de
marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o
s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica
el RD 1215/97.
Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic
de tipus rotatori o flaix. Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa
enrere.
Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la
persona que la condueix està autoritzada, disposa de la formació i de
la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97,
de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de
la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de
vehicles).
Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 l han de disposar
del «Certificat d’aprovació per a vehicles que transporten certes
matèries perilloses», mitjançant el qual s’acredita el compliment de
l’ADR.
Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb
un cartell reflectant, el número d’identificació del producte transportat.
• Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius
del camió cisterna responen correctament i estan en perfecte estat:
frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
• Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un
sistema de mans lliures.
• Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
• S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne
els retrovisors, els parabrises i els miralls.
• Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang
ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
• El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés
a la cabina.
• S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel
fabricant.
• Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho
sempre de cara al camió cisterna.
• Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en
bon estat i situats en llocs visibles.
• Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
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• S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per
evitar interferències amb elements viaris o similars.
• S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi
d’acció de la màquina.
no es pot utilitzar el camió cisterna com a mitjà per al transport de
persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients
amb aquest fi.
No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció
(cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el
cinturó de seguretat obligatòriament.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants,
cal tenir present que les condicions del terreny poden haver canviat.
Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la
distància mínima de seguretat, en operacions en zones properes a
aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió
nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies
meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal aparcar
la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució
i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el
maquinista ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que
estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat
d’evitar xocs (col·lisions).
Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la
vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és
suficient o que s’han extret els gasos.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb
folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en
terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de
transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria
en posició desconnectada.
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S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el
motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució
d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla
i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com
a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure
les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el
compartiment del motor.

Proteccions personals:
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

24.19 MINICARREGADORA
24.19.1Riscs més freqüents

Caiguda de persones al diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics. Baixa Danyós
Tolerable
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. Tolerable
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.19.2Mesures Preventives de Seguretat
Normes generals
Cal fer servir minicarregadores que disposin, prioritàriament, de
marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o
s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica
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el RD 1215/97. Es recomana que la minicarregadora estigui dotada
amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la
persona que la condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i la
informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de
18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la
Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. Si la
màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de
vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la
minicarregadora responen correctament i estan en perfecte estat:
frens, pneumàtics, etc.
Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un
sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la minicarregadora i netejarne els parabrises.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o
fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon
estat i situats en llocs visibles.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi
d’acció de la màquina.
No s’utilitzarà la minicarregadora com a mitjà per al transport de
persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients
amb aquest fi. És prohibit transportar persones a la pala.
No es pot pujar ni baixar amb la minicarregadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció
(cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el
cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona
visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la
col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants,
cal tenir present que les condicions del terreny poden haver canviat.
Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
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Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la
distància mínima de seguretat, en operacions en zones properes a
aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió
nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies
meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal aparcar
la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si
s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que
estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat
d’evitar xocs (col·lisions).
No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Cal evitar desplaçaments de la minicarregadora en zones de menys de
2 m de la vora de talussos.
Cal evitar que la cullera de la minicarregadora se situï per sobre de les
persones.
Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
S’ha de moure la minicarregadora sempre amb la cullera recollida.
Cal circular amb la cullera abaixada.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és
suficient o que s’han extret els gasos.
Cal transportar la càrrega a poca alçària.
No es pot carregar la minicarregadora per sobre el límit indicat pel
fabricant.
Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en
posició tancada.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de
la vora del talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai
transversal.
Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar
l’accessori cullera ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el
conductor del camió es troba fora de la zona de treball de la màquina.
Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda
uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i
que es deixa sobre el camió amb precaució.
Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon
funcionament dels frens.
No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal
que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
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Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan
es treballi en pendents.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb
folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en
terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de
transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria
en posició desconnectat.
S’han d’efectuar les tasques de reparació de la minicarregadora amb el
motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució
d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i
el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal
assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la
minicarregadora i, una vegada situada, s’ha de retirar la clau del
contacte.
Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.
Cal estacionar la minicarregadora en zones adequades, de terreny pla i
ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a
mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment
del motor i recolzar la cullera a terra.
Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la
minicarregadora caigui a les excavacions o a l’aigua.
Cal regar per evitar l’emissió de pols.
Està prohibit abandonar la minicarregadora amb el motor engegat.

Proteccions personals:
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

24.20 PICÓ (COMPACTADORA)
24.20.1Riscs més freqüents
Caiguda d’objectes per manipulació.
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Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics (en equips elèctrics).
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.20.2Mesures Preventives de Seguretat
Normes generals
Cal fer servir picons amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al
RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments
d’oli o combustible que hi pugui haver.
Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els
elements estructurals) per detectar la possibilitat de despreniments
per la vibració transmesa.
S’han d’evitar desplaçaments laterals mentre s’avança frontalment.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega
antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després
d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que
provoquin les mínimes molèsties als veïns.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives:
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les
persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que
estiguin muntades totes les tapes i les carcasses protectores.
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Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones
de pas.

Proteccions personals:
Casc de seguretat
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat amb puntera reforçada.
Faixa antivibració.
Roba de treball.

24.21 RETROMINIESCOMBRADORA
24.21.1Riscs més freqüents
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.21.2Mesures Preventives de Seguretat
Normes generals
Cal fer servir retrominiescombradores que disposin, prioritàriament, de
marcatge CE, declaració de conformitat i manual, d’instruccions o
s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica
el RD 1215/97. Es recomana que la miniescombradora estigui dotada
amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. Ha d’estar dotat amb
senyal acústic de marxa enrere. Quan aquesta màquina només circuli
per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el
Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.
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S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de
vehicles.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius
de la miniescombradora responen correctament i estan en perfecte
estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un
sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la miniescombradora i netejar-ne
els parabrises.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o
fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.
S’ha pujar i baixar de la miniescombradora només per l’accés previst
pel fabricant.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en
bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor a la miniescombradora.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.
Normes d’ús i manteniment
al localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis,
aeris o d’altres sistemes de distribució, abans de començar els treballs.
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi
d’acció de la màquina.
No s’utilitzarà la retrotrominiescombradora com a mitjà per al
transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi
previst seients amb aquest fi.
No es pot pujar ni baixar amb la miniescombradora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció
(cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el
cinturó de seguretat obligatòriament.
Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la
distància mínima de seguretat, en operacions en zones properes a
aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió
nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies
meteorològiques o similars per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb
l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el
maquinista ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.
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S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que
estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat
d’evitar xocs (col·lisions).
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és
suficient o que s’han extret els gasos.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior per tal que
la pols impedeixi la visibilitat de l’operari.
No s’han de fer servir accessoris més grans dels que permet el
fabricant. S’ha de treballar a baixa velocitat i sense fer girs
pronunciats quan es treballi en pendents. En treballs en pendents cal
treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar
l’accessori escombradora ràpidament per tornar a equilibrar la
màquina.
En operacions de càrrega de camions, cal verificar que el conductor es
troba fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta
operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement
distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa
sobre el camió amb precaució.
Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en
posició tancada, per tal d’evitar alts nivells de soroll i projecció de
partícules.
S’ha de portar la càrrega a poca altura. No s’ha de carregar la
miniescombradora per sobre el límit indicat pel fabricant.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb
folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en
terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de
transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria
en posició de desconnexió. S’han de fer les tasques de reparació de la
miniescombradora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució
d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar que la longitud, la tara
i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal
assegurar que les rampes d’accés poden suportar el pes de la
miniescombradora i, una vegada situada, cal retirar la clau del
contacte.
S’ha d’estacionar la miniescombradora en zones adequades, de terreny
pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions
(com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria i el
compartiment del motor.
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Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la
retrominiescombradora caigui a les excavacions o a l’aigua.
Cal regar per evitar l’emissió de pols.
Està prohibit abandonar la retrominiescombradora amb el motor
engegat.

Proteccions personals:
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

24.22 MANTENIMENT DE MAQUINARIA
24.22.1Riscs més freqüents
Contactes tèrmics
Caigudes d’ objectes en manipulació
Sobreesforços
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Incendis
Explosions

24.22.2Mesures Preventives de Seguretat
No s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies, i cal utilitzar els equips
de protecció adequats.
En el cas de maquinària mòbil, la màquina ha d’estar estacionada en
terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de
transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria
en posició desconnectada i la màquina bloquejada.
En el cas de maquinària fixa, ha d’estar aturada i desconnectada de la
xarxa elèctrica i/o d’altres xarxes de subministrament.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Cal col·locar un rètol que indiqui que la màquina s’està reparant.
Cal evitar la presència de personal aliè, si és necessari delimitant la
zona amb tanques o similar.
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Cal gestionar els productes químics segons la seva fitxa de dades de
seguretat, que lliurarà el proveïdor dels productes químics que
s’utilitzin.
Cal limitar la quantitat d’aquestes substàncies a l’obra a les que siguin
estrictament necessàries.
Els productes químics utilitzats en aquestes tasques s’han de col·locar
en zones d’apilament, en magatzems de manera del tot ordenada o en
locals especials protegits.
Sempre que sigui possible, s’ha de substituir l’agent químic perillós per
un altre que no ho sigui o ho sigui en menor grau.
Tots els recipients que continguin aquest tipus de productes han de
tancar hermèticament.
Tots els envasos (dipòsits, bidons, sacs o similar) que continguin
productes químics han d’estar degudament etiquetats pels fabricants,
distribuïdors i importadors, per tal que els treballadors estiguin
informats del contingut i puguin adoptar les mesures de prevenció
adequades, En cas que ja no es disposi de la identificació facilitada pel
fabricant, s’han de col·locar etiquetes identificatives amb el nom del
producte, així com també el pictograma que adverteix de la seva
perillositat.
Aquests productes han d’estar manipulats per personal especialitzat.
En cas que es produeixin vessaments accidentals, s’han de dipositar en
els contenidors de productes especials abans de ser retirats per
gestors autoritzats.
Aquests productes s’han d’emmagatzemar de manera vertical i
assegurar-se que estan hermèticament tancats.
El rentatge de la maquinària s’ha de realitzar en zones habilitades per
aquesta activitat, amb la finalitat d’assegurar l’emmagatzematge dels
residus resultants mitjançant dipòsits hermètics.
Els residus resultants de les operacions de manteniment cal dipositarlos en contenidors específics i evacuar-los a través de gestors
autoritzats.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en
zones específiques correctament senyalitzades.
Proteccions personals:
Casc de polietilè per a desplaçament per l’obra.
Guants contra agressions mecàniques
Botes de seguretat.
Davantal, polaines i maneguets de cuir.
Elm de soldador i/o pantalla de sustentació manual.
Ulleres de seguretat per a la protecció de radiacions de l’arc.
Cinturó de seguretat (classe A, B o C)
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció , es dotarà als treballadors d’aquests.

24.23 MÀQUINES I EINES
24.23.1Grup generador d’electricitat
Riscs més freqüents
Contacte elèctric directe
Contacte elèctric indirecte
Vibracions
Sobre esforços
Trepitjades d’objectes punxeguts
Soroll
Incendis per sobre tensió
Projecció de partícules

24.23.1.1

Mesures Preventives de Seguretat
Respectar la normativa europea sobre màquines.
Correcta organització del treball i us de la màquina.
Seguir les indicacions del fabricant.
Ordre i neteja als llocs de treball.
Posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de
defecte.
Treballadores qualificats i formats.

24.23.1.2

24.23.2Eines manuals
24.23.2.1

Riscs més freqüents

Talls
Cremades
Cops
Projecció de partícules
Caigudes d’objectes
Contacte amb l’energia elèctrica
Vibracions
Sobre esforços
Trepitjades d’objectes punxeguts
Soroll
Mesures Preventives de Seguretat
Les
màquines-eines
elèctriques
a
usar
estaran
elèctricament mitjançant doble aïllament.

24.23.2.2
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protegides

Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la
carcassa i resguards propis de cada aparell, per evitar els Riscs
d’atrapament o de contacte amb l’energia elèctrica.
Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides
mitjançant bastidor que suporti una malla metàl·lica, muntada de tal
forma, que permeti l’observació de la correcta transmissió motriu, i
impedeixi l’atrapament de les extremitats dels operaris o d’objectes.
Està prohibit efectuar reparacions o manipulacions de la maquinària
accionada per transmissions de corretges en marxa. Les reparacions,
ajustos, etc. es realitzaran amb el motor parat, per evitar accidents.
El muntatge i ajustament de les transmissions per corretges es
realitzarà mitjançant “muntacorretges” (o dispositius similars), mai
amb tornavisos, les mans, etc. per evitar el risc d’atrapament.
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament,
estaran protegits mitjançant un bastidor, que suportarà un tancament
bastidor, que ha de permetre observar el bon funcionament de la
transmissió, però que ha d’impedir l’atrapament de les extremitats de
les persones o d’objectes.
La instal·lació de cartells “màquina fora de servei”, etc.) seran
instal·lats i retirats per la mateixa persona.
Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit
mitjançant una carcassa antiprojeccions. Les màquines-eines amb no
protegides elèctricament mitjançant sistema de doble aïllament,
tindran les seves carcasses connectades a la xarxa de terres en
combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric
general de l’obra.
Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixin productes
inflamables
o
explosius
(dissolvents
inflamables,
explosius,
combustibles i similars), estaran protegides mitjançant carcasses
antideflagrants.
En ambients humits l’alimentació per a les màquines-eina no
protegides amb doble aïllament, es realitzarà mitjançant la connexió a
transformadors de 24V.
En prevenció dels riscs per inhalació de pols ambiental, les màquineseina que generin pols s’hauran d’utilitzar en via humida, per eliminar la
formació d’atmosferes nocives.
Les eines accionades mitjançat compressor, s’utilitzaran a una
distància mínima d’aquest de 10 metres , (com a norma general), per
a evitar soroll generat.
Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de
camises insonoritzades, per a disminuir el nivell acústic.
Es prohibeix la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles
líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per a prevenir el
risc de treballar amb una atmosfera tòxica.
Està prohibit l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat per evitar
accidents per imperícia.
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Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de foradar
abandonades a qualsevol lloc, per evitar accidents.
Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina estaran sempre
protegides mitjançant la seva carcassa anticontactes elèctrics
Sempre que sigui possible, els cables d’alimentació de les diferents
màquines, s’instal·laran de forma aèria.
Es senyalitzarà mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament
aeri de les vies de circulació interna, per a prevenir el risc de topada, o
de contacte elèctric.

24.23.3Serra circular (taula)

Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs amb aigua, per a evitar
els Riscs de caigudes i elèctrics.
Es netejarà periòdicament de productes procedents dels talls la zona
pròxima de les taules de serra circular.
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc

Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi a l'Encarregat perquè sigui
esmenat el defecte i no treballi amb la serra, ja que pot patir accidents
per causa d'electricitat.
Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-lo, avisi
a l'Encarregat perquè sigui substituït, evitarà accidents elèctrics.
Utilitzi l'empenyedor per a manejar la fusta.
Desconfiï de la seva destresa, ja que aquesta màquina és perillosa.

Riscs identificats
Talls amb el disc
Abrasions
Cops per objectes
Atrapaments
Projecció violenta de partícules
Sobreesforços
Emissió de pols de fusta
Soroll ambiental
Contacte amb l'energia elèctrica

24.23.3.1

Mesures de prevenció
Les serres circulars, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres,
(com a norma general) del límit dels forjats amb l'excepció de què
estiguin protegits en tot moment.
No s'ubicaran sota les àrees de pas de càrregues suspeses del ganxo
de la grua, per a evitar els Riscs per caiguda o abocament de càrrega.
Estaran dotades dels següents elements de protecció:
1. Carcassa de cobriment del disc.
2. Ganivet divisor del tall.
3. Empenyedor de la peça a tallar i guia.
4. Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles.
5. Interruptor estanc.
6. Presa de terra.
El manteniment serà realitzat per personal especialitzat.
L'alimentació elèctrica es realitzarà per mitjà de mànegues
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric
de distribució, per a evitar els Riscs elèctrics.
La presa de terra de les taules de serrar es realitzarà a través del
quadre elèctric general (o de distribució) -en combinació amb els
disjuntors diferencials-.

24.23.3.2

No retiri la protecció del disc de tall. Si la màquina es deté, aparti’s i
avisi a l'Encarregat perquè sigui reparada.
No intenti realitzar ni ajustos ni reparacions, ja que pot patir
accidents.-Desconnecti l'endoll-.
Abans d'iniciar el tall:-amb la màquina desconnectada de l'energia
elèctrica-, giri el disc a mà.
Faci que se substitueixi si està fissurat, o si li falta alguna dent.
Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti que se li proporcionin unes
ulleres de seguretat antiprojecció de partícules i usi-les sempre, quan
hagi de tallar.
Extragui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la
fusta que desitgi tallar.
Pot fracturar-se el disc o projectar la fusta de forma no controlada,
provocant accidents seriosos.
Normes de seguretat per al tall material ceràmic

Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així,
sol·liciti a l'Encarregat que es canviï per un altre que sigui nou.
Aquesta operació s’ha de realitzar amb la màquina
desconnectada de la xarxa elèctrica.
Efectuï el tall a ser possible a l’aire lliure -o en un local molt ventilat-, i
sempre protegit amb una màscara de filtre mecànic.
Efectuï el tall a sotavent.
El vent allunyarà de vosté les partícules, però procuri no llançar-les
sobre els seus companys, també poden patir danys al respirar-les.

24.23.3.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Presa de terra normalitzada general de l'obra
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA
Interruptor diferencial de 300 mA
Control de l'estat d'aïllament de la maquina
b) Equips de Protecció Individual

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

195

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball

24.23.4Soldadura elèctrica
Riscs identificats
Caigudes des d'alçada
Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics
Cremades
Contacte amb l'energia elèctrica
Projecció violenta de partícules
Ferides en els ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura)

24.23.4.1

Mesures de prevenció
L'hissat i posicionament de peces metàl·liques per ser soldades es
realitzarà eslingades de dos punts; de forma tal, que l'angle superior a
nivell de l'argolla sigui igual o menor que 90 graus, per a evitar els
Riscs per fatiga del medi auxiliar.
Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie en cas de
pluja, en prevenció del risc elèctric.
Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran
metàl·liques amb ganxos al capdavant i en els travessers per a
immobilització, en prevenció de caigudes per moviments imprevistos.
El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i
constant, en prevenció dels Riscs per treballar en l'interior
d'atmosferes tòxiques.
Els porta elèctrodes a utilitzar, tindran el suport de material aïllant de
l'electricitat.
Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes
deteriorats, en prevenció del risc elèctric. Les operacions de soldadura
a realitzar en (zones humides o molt conductores de l'electricitat), no
es realitzaran amb tensió superior a 50 volts.
El grup de soldadura estarà en l'exterior del recinte en què s’efectui
l'operació de soldar.
Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions normals), no es
realitzaran amb tensions superiors a 75 volts si els equips estan
alimentats per corrent continu.

24.23.4.2

Normes de prevenció per als soldadors
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Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la seva salut.
Protegeixi’s amb l'elm de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi.
No miri directament a l'arc voltaic.
La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus als ulls.
No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular ja que les restes
de pellofa despresa, poden produir-li greus lesions en els ulls.
No toqui les peces acabades de soldar; encara que li sembli el contrari,
poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades serioses.
Soldi sempre en un lloc ventilat, evitarà intoxicacions i el risc d’asfíxia.
Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en
l'entorn de la vertical del seu lloc de treball. Els evitarà cremades
fortuïtes.
No deixi la pinça directament en el sòl o sobre la peça a soldar. Deizxila sobre un porta pinces. Demani que li indiquin quin és el lloc més
adequat per a estendre el cablejat del grup, evitarà entrebancades i
caigudes.
No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de “clemas”.
Evitarà el risc d'electrocució.
Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans
d'iniciar la soldadura.
No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar en el
cas que "salti" el disjuntor diferencial. Avisi a l'Encarregat perquè es
revisi l'avaria. Esperi que li reparin el grup o bé utilitzi un altre.
Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una
pausa de consideració (esmorzar o menjar, o desplaçament a un altre
lloc).
Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues
elèctriques estan unides per mitjà de connexions estanques
d'intempèrie. Eviti les connexions directes protegides amb cinta aïllant.
No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o
deteriorada seriosament. Sol·liciti que li siguin canviades, evitarà
accidents. Si ha d'unir les mànegues, protegeixi l'entroncament per
mitjà de "forrets termorretráctils".
Triï l'elèctrode adequat per al cordó a executar. Asseguri’s que estiguin
ben aïllades les pinces porta elèctrodes i els borns de connexió.
Utilitzi aquelles peces de protecció personal que se li recomanin,
encara que li semblin incòmodes o poc pràctiques.

24.23.4.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

La instal·lació de les preses de terra s'ha de fer segons les instruccions
del fabricant.
És precís assegurar-se que el xassís de les màquines del lloc de treball
està posat a terra controlant en especial les preses de terra i no
utilitzar per a les preses a terra conductes de gas, líquids inflamables o
elèctrics.
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La presa de corrent i el casquet que serveix per a unir el lloc de
soldadura a la font d'alimentació han d'estar nets i exempts d'humitat.
Abans de connectar la presa al casquet s'ha de tallar el corrent. Una
vegada connectada s'ha de romandre allunyat de la mateixa. Quan no
es treballi s'han de cobrir amb caputxons la presa i el casquet
b) Equips de Protecció Individual

Pantalla de protecció de la cara i ulls (amb màscara incorporada)
Guants de cuiro de mànega llarga amb les costures en el seu interior
Polaines
Calçat de seguretat tipus bota, preferiblement aïllant
Casc i/o cinturó de seguretat, quan el treball el requereixi. La roba de
treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànegues seran llargues
amb els punys cenyits al canyell; a més portarà un collet que
protegeixi el coll. És convenient que no porten butxaques i en cas
contrari han de poder-se tancar hermèticament
Els pantalons no han de tenir vora, perquè poden retenir les espurnes

s'efectuaran amb el motor parat, en prevenció d'incendis o d'explosió.
Les mànegues a utilitzar estaran sempre en perfectes condicions d'ús;
és a dir, sense desgastos per a evitar un rebentada.
Els mecanismes de connexió o d'entroncament, estaran units a les
mànegues per mitjà de ràcords de pressió dimensionats adientment.
Les mànegues de pressió es protegiran adientment en els
encreuaments dels vials, de manera que els vehicles no hi circulin per
sobre.

24.23.5.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Control de l'estat d'aïllament de la maquina
b) Equips de Protecció Individual

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir

Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball

24.23.5Compressor

Riscs identificats
Ruptura de la mànega de pressió
Soroll
Intoxicació per gasos tòxics del motor
Contacte amb l'energia elèctrica

24.23.5.1

Mesures de prevenció
El compressor (o compressors), s'ubicarà en els llocs assenyalats per a
això en prevenció dels Riscs per imprevisió o creació d'atmosferes
sorolloses.
El transport en suspensió, s'efectuarà per mitjà d'un eslingat a quatre
punts del compressor, de tal forma, que quedi garantida la seguretat
de la càrrega.
El compressor a utilitzar, quedarà estacionat de forma que estigui
anivellat horitzontalment, amb les rodes subjectes per evitar
lliscaments.
Els compressors a utilitzar, seran el més silenciosos possibles amb tal
de disminuir el soroll existent a l’obra. Es prendran mesures de soroll,
de manera que s’identifiqui si se superen els 80 dBA.
Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar, estaran sempre
instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles
atrapaments i del soroll. Les operacions de proveïment de combustible

24.23.5.2
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24.23.6Vibradors
24.23.6.1

Riscs identificats

Atrapament
Sobreesforços
Talls
Cops
Caigudes a diferent nivell
Caigudes d'objectes sobre altres llocs de treball
Contacte amb l'energia elèctrica
Vibracions
Mesures de prevenció
Aquest equip únicament ha de ser utilitzat per personal autoritzat i
degudament instruït, amb una formació especifica adequada.
- Utilitzi guants i botes d'aigua, així com roba de treball per a evitar
contactes amb el formigó, durant les labors de vibrat.
- Utilitzi plataformes de treball reglamentàries per a treballs en alçada
sempre que la situació ho exigeixi.
- Si el vibrador és elèctric, comprovar que el grup electrogen tingui les
proteccions elèctriques necessàries (pica de terra, diferencial i
magnetotèrmic).
- En el cas d'estar alimentat per un grup electrogen, comprovar que
l'estat del terreny sigui l'apropiat (sec, sense fang ni humitat)

24.23.6.2
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- Si durant la utilització de la màquina observa qualsevol anomalia,
comuniqui-ho immediatament al seu superior
- Comprovi l'estat de les mànegues o cables del vibrador, per a evitar
Riscs elèctrics, si és d'accionament elèctric, o talls o cops amb la
mànega, si és pneumàtic.
- Eviti exposicions prolongades a les vibracions.
- No tocar en la mesura que sigui possible les armadures amb el
vibrador.
- No utilitzi vibradors en estat d'avaria o de funcionament defectuós,
per a evitar accidents.
- Utilitzi les escales per a accedir als talls situats en alçada, i no trepi
per l'encofrat.

24.23.6.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Baranes de seguretat
Xarxes de seguretat
b) Equips de Protecció Individual

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants impermeables
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball
Arnès anticaigudes
Cinturó de seguretat

24.23.7

Motoserra

24.23.7.1

Riscs identificats

Mesures de prevenció
Als treballs al costat de línies elèctriques aèries, es tindrà en compte
les distàncies de seguretat marcades a l’apartat de treballs al costat de
instal·lacions alienes a l’obra

24.23.7.2
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Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Granota
Ulleres contra impactes
Mascareta antipols
Guants
Bota de seguretat
Armilla reflectant
Protectors de cames per serres de cadenes

24.23.8

Radial portàtil

24.23.8.1

Riscs identificats

Cops contra objectes mòbils de maquines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Caigudes d’ objectes en manipulació

24.23.8.2

Cops contra objectes mòbils de maquines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços
Caigudes d’ objectes en manipulació
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El personal que utilitzi les motoserres tindrà la autorització i la
formació de la seva utilització
La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part
de la formació que tingui l’operari
es cuidarà que a la màquina se li facin les revisions periòdiques i es
mantingui en condicions de neteja adequada.
No s’utilitzarà la maquinaria en situació d’avaria
Desprès de cada aturada es revisarà l’estat de la maquinaria
Les cadenes hauran d’estar en perfecte estat

Mesures de prevenció

Les radials seran utilitzades per operaris autoritzats i formats.
Abans de l’inici dels treballs es limitarà la zona d’actuació per a evitar
riscos a altres operaris o persones alienes a l’obra.
L’equip disposarà de marcat CE, i abans de cada utilització es
comprovarà el bon estat de totes les parts del mateix tant de
l’estructura, el disc, i les proteccions, per a evitar el risc de bloqueig
i/o ruptura per utilització en situació de semi- avaria.
Els cables elèctrics d'alimentació hauran de mantenir en correcte estat
de conservació l’aïllament.
Les connexions es realitzaran amb material estanc normalitzat
(connexions mascle-famella).
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L’equip disposarà de sistemes de seguretat elèctrica: doble aïllament,
posada a terra de les masses o utilització de transformador de
seguretat.
L’equip es connectarà a quadres elèctrics o grups electrògens que
disposin d’interruptors diferencials de sensibilitat 30 mA.
Les incisions es realitzaran perpendicularment a l’objecte, i realitzant
una pressió moderada, ja que de forma inclinada pot fracturar-se el
disc, utilitzant en cada cas el disc de tall adequat per a cada material.
Un cop utilitzada l’eina, aquesta es deixarà en llocs segurs,
desconnectada de la corrent elèctrica i amb el disc completament
aturat.
Abans de realitzar qualsevol manipulació de l’equip (reparació, canvi
del disc, etc...), aquest s’ha de desconnectar de la xarxa elèctrica.
S’utilitzaran els equips de protecció individual necessaris: casc de
protecció, botes de seguretat, guants de protecció, protectors auditius,
mascareta contra la - Pols amb filtre mecànic recanviable específic per
al material a treballar, ulleres o pantalles de protecció, etc...
Als operaris de la radial portàtil se'ls entregarà la normativa que
s'adjunta a l'Annex d’aquest ESS.

24.23.8.3

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Botes
protectors auditius
ulleres antimpactes.

Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial
adequat i presa de terra amb resistència no superior, d’acord amb la
sensibilitat del diferencial, a la que garantint-s’hi una tensió màxima
de 24 v.

24.23.9.3

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Guants.
Botes
Ulleres.
Mono de treball

24.23.10

Martell pneumàtic.

24.23.10.1

Riscs identificats

Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Sobreesforços
Atrapament per o entre objectes
Malalties causades per agents físics vibracions i soroll

24.23.10.2

Mesures de prevenció

24.23.9Formigonera elèctrica.
24.23.9.1

Riscs identificats

Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Contactes elèctrics
Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives

24.23.9.2

Mesures de prevenció

El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a la
intempèrie i el seu connexionat a borns perfectament protegits. No
estarà premsat per la carcassa i connectat a la mateixa el conductor
de terra.
La neteja de les paletes de mesclat es realitzarà amb la màquina
desconnectada.
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Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.
Aquesta màquina, a part dels perills que té per si mateixa, queda
condicionada als riscos inherents a l’element sobre el que actua.
Els treballs poden ser múltiples i no previstos degut a que són treballs
que han de ser desfets posteriorment a la seva realització.

24.23.10.3

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Serà obligatori l’ús del casc.
Botes
Protectors auditius.
Davantal, maneguets, polaines de cuir.
Faixa elàstica de protecció de la cintura.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció , es dotarà als treballadors d’aquests.
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Trossejadora de fusta.

24.23.11

Riscs identificats
Caigudes d’ objectes en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Cops contra objectes immòbils
Cops contra objectes mòbils de maquines
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes

8.- Per tal de realitzar el canvi de disc es desconnectarà prèviament la
màquina de la seva font d’alimentació.

24.23.11.1

Mesures de prevenció

24.23.11.2

La serra circular normalment utilitzada en la construcció és una
màquina reconeguda com a perillosa, per a garantir un ús segur de la
mateixa s’han de seguir les següents normes generals de seguretat:
1.- La màquina no haurà de ser utilitzada per persona diferent al
treballador que la tingui al seu càrrec.
2.- La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar
part de la formació que tingui l’operari.
3.- MAI inutilitzar els dispositius de protecció de la màquina (ganivet
divisor, carcassa protectora superior, resguard inferior, resguard de la
corretja de transmissió, etc.).
4.- La ubicació de la màquina serà la més idònia per tal que no
existeixin interferències amb altres treballs, de trànsit ni obstacles. A
més, la màquina estarà perfectament anivellada abans de començar el
seu treball.
5.- En tot moment es mantindrà l’àrea i la taula de treball neta de
restes i materials d’altres talls.
6.- Abans d’iniciar els treballs amb la màquina es comprovarà:
l’esmolament del disc, el seu estat de conservació, la seva fixació,
sentit de gir i anivellació. Es substituirà tota fulla que presenti defectes
com esquerdes, dents trencats, alteracions per friccions excessives o
quan el diàmetre original s’hagi reduït 1/5.
7.- El disc utilitzat en la màquina serà l’adequat, d’acord amb les
dimensions i distancies màximes al ganivet divisor, resguards i tenint
en compte el nombre de revolucions de la màquina.
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9.- Es convenient posar oli a la serra de tant en tant per tal d’evitar
que es desvií al trobar cossos durs o fibres.
10.- Comprovar l’absència de nusos durs o altres defectes en la fusta,
si es detecten,és millor canviar de fusta.
11.- No es tallarà fusta que porti en el seu interior parts metàl·liques
o materials abrasius.
12.- S’utilitzaran altres accessoris (empenyedors per peces petites,
etc..) segons el que requereixi el treball a desenvolupar.
13.- MAI s’empentarà la peça a tallar amb els dits polses de les mans
esteses, i al acabar el tall de la peça longitudinalment s’ajudarà d’un
empenyedor auxiliar.
14.- L’operari que utilitzi la màquina haurà d’utilitzar
antiprojeccions, casc de seguretat, guants de cuir i mascareta.

ulleres

15.- En cas d’averia o mal funcionament es desconnectarà la màquina
de la seva font d’alimentació. Es disposarà de cartells d’avís. La
reparació la portarà a terme personal qualificat.
16.- Per tal d’evitar riscos de tipus elèctric:
•
Comprovar que L’interruptor sigui de tipus embotit i que estigui
situat fora de l’abast de les corretges de transmissió.
•
Comprovar que L’interruptor i les bases d’endoll estiguin en
perfectes condicions d’us.
•
Realitzar connexions SEMPRE amb els connectors adequats, MAI
amb els cables pelats.
•
Situar la màquina en llocs secs, evitant les zones humides o
mullades.
•
En cas de pluja paralitzar els treballs en l’exterior, cobrir la
màquina i resguardar-la.

24.23.11.3

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Guants.
Botes
Ulleres.
Mono de treball
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24.23.12

Equip de soldadura elèctrica.

24.23.12.1

Riscs identificats

Contactes tèrmics
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Contactes elèctrics
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Incendis
Exposició a radiacions

24.23.12.2

Mesures de prevenció

El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a la
intempèrie i el seu connexionat a borns mitjançant clavilla.
Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial
adequat i presa de terra amb resistència no superior, d’acord amb la
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24
v.

24.23.12.3

Cops contra objectes immòbils
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Cops contra objectes o eines
Projecció de fragments o partícules
Incendis
Explosions

24.23.13.2

Mesures de prevenció

El trasllat i ubicació es realitzarà mitjançant carros porta-ampolles,
prohibint-se mantenir-les al sol.
Durant el subministrament i transport intern d’ampolles de gasos les
vàlvules de les ampolles estaran protegides per la corresponent
caputxa.
A l’emmagatzemament no es barrejaran ampolles de diferents gasos.
Els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama.
Es controlarà l’estat de les mànegues, per si existís fugida de gasos.
Es farà servir sempre amb vàlvula anti-retrocés.
Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la corresponent
caputxa.

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

24.23.13.3

Mesures de protecció

b) Equips de Protecció Individual

Casc de polietilè per a desplaçaments per l’obra.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Davantal, polaines i maneguets de cuir.
Elm de soldador i /o pantalla de subjectament manual.
Ulleres de seguretat per la protecció de radiacions de l’arc.
Cinturó de seguretat (classe A, B o C)
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció, es dotarà als treballadors d’aquests.

24.23.13

Equip de soldadura autògena.

24.23.13.1

Riscs identificats

Contactes tèrmics
Caigudes d’ objectes en manipulació
Sobreesforços
Trepitjades sobre objectes
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Casc de polietilè per a desplaçament per l’obra.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Davantal, polaines i maneguets de cuir.
Elm de soldador i/o pantalla de sustentació manual.
Ulleres de seguretat per a la protecció de radiacions de l’arc.
Cinturó de seguretat (classe A, B o C)
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció , es dotarà als treballadors d’aquests.

24.23.14

Cargoladora

24.23.14.1

Riscs identificats

Caiguda d’objectes per manipulació.
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Cops per objectes o eines.
Contactes elèctrics.
Postures forçades.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.23.14.2

Mesures de prevenció

Normes generals
Cal utilitzar cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o
adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar els treballs, s’ha de verificar el bon estat dels
elements elèctrics de la màquina i, en especial, els cables
d’alimentació.
Abans de fer servir la cargoladora, cal alinear degudament l’eix del
cargol amb l’eix de la màquina.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.
Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer
la màquina s’ha d’aturar automàticament.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega
antihumitat, excepte en eines que funcionin amb bateria.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després
d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer
aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus
correctament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria,
quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la
xarxa elèctrica, o amb la bateria extreta.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de
col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació i només
aquells que siguin específics per a aquest grup de màquines.

24.23.14.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones
de pas i, preferiblement, amb el seu embalatge original.
b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.

24.23.15

Carretó de mà

Riscs identificats
Cops contra objectes immòbils.
Sobreesforços.

24.23.15.1

24.23.15.2

Mesures de prevenció

Normes generals
Cal utilitzar rodes de goma.
Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat
adequada.
Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
Normes d’ús i manteniment
És prohibit transportar persones.
No s’ha de sobrecarregar el carretó
Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la
correctament.
S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials
líquids al carretó per evitar vessaments.
Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió
d’aire adequada.

24.23.15.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Cal col·locar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas.
b) Equips de Protecció Individual
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Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa lumbar (en treballs continuats).
Màquina de control de qualitat de compactacions i
humitat del sòl. Troxler

24.23.16

24.23.16.1

Riscs identificats

Caiguda d’objectes per manipulació.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles
Exposició a radiacions ionitzants tipus gamma.
Mesures de prevenció
Normes generals
Cal utilitzar màquines de control de qualitat de compactacions i
humitat de sòl amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD
1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

24.23.16.2

Normes d’ús i manteniment
Cal vetllar perquè els equips de treball portin les advertències i les
senyalitzacions indispensables que posin en coneixement de les
persones que els utilitzen el risc d’exposició a radiacions ionitzants.
S’han d’utilitzar correctament els equips segons els procediments de
treball establerts.
Cal comprovar l’existència de les plaques informatives instal·lades en
un lloc visible.
Cal assegurar-se que el pla d’emergència del centre de treball preveu
els possibles incidents i les actuacions posteriors, en l’ús de l’equip, a
causa de cops, xocs, caigudes, etc., que poguessin malmetre la
càpsula de protecció de la font generadora de les radiacions.
S’ha de comprovar periòdicament l’eficàcia dels dispositius de
protecció radiològica que porta l’equip de treball.

24.23.16.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Cal establir un perímetre de protecció per garantir que els treballadors
de l’obra (no els operaris de la màquina) se situïn a una distància
mínima de 2 m.
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En treballs en zones afectades per trànsit de vehicles o màquines, cal
definir els sistemes de senyalització més adequats.
b) Equips de Protecció Individual

Roba de treball (específica davant de les radiacions ionitzants).
Calçat de seguretat.

24.23.17

Cubilot

24.23.17.1

Riscs identificats

Caiguda d’objectes despresos
Cops contra objectes immòbils
Cops per objectes o eines
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Sobreesforços
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics:
contacte amb ciment.
Mesures de prevenció
Normes generals
Cal establir les mesures necessàries per evitar cops amb el cubilot en
bastides, encofrats, apuntalaments, etc.

24.23.17.2

Normes d’ús i manteniment
Cal evitar omplir el cubilot fins a límits en els quals el balanceig
provocat per la grua provoqui vessaments.
S’ha d’adaptar la càrrega del cubilot al pes màxim que pugui elevar la
grua.
S’ha de col·locar, de manera visible, la indicació del valor de la seva
càrrega màxima, la qual no es pot sobrepassar mai.
No es pot utilitzar amb una finalitat que no hagi previst el fabricant.
Cal conèixer la càrrega màxima admissible del cubilot i dels mitjans
auxiliars que es facin servir (cables, ganxos, etc.).
Cal estudiar prèviament el recorregut que s’ha de fer amb la càrrega
fins a la seva situació definitiva per tal d’evitar interferències en aquest
recorregut.
Els moviments d’arrencada, parada o qualsevol altra maniobra, han de
ser suaus.
S’ha de provar el cubilot i els cables abans de la posada en servei. Cal
que els resultats de la prova quedin documentats.
Cal respectar les distàncies de seguretat a les línies elèctriques aèries.
En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.
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S’ha de revisar periòdicament la zona de lligada i la boca de sortida de
formigó, per garantir l’estanquitat durant el transport.
Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.
La càrrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot
descendir fins a arribar al punt d’abocament per fer la descàrrega.
En el punt d’abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per
evitar cops contra els operaris.

24.23.17.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de
persones.
Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de
guiar mitjançant cordes degudament assegurades al cubilot.
b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

24.23.18

Martell electropneumàtic

24.23.18.1

Riscs identificats

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i
vibracions.

24.23.18.2

Mesures de prevenció

Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments
d’oli o combustible que hi pugui haver.
Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els
elements estructurals) per detectar la possibilitat de despreniments
per la vibració transmesa.
Cal col·locar el martell a una distància considerable de la zona de
treball per evitar que s’uneixin tots dos tipus de soroll.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega
antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després
d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la bateria.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.
No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament.
No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot
relliscar i caure.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que
provoquin les mínimes molèsties als veïns.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria,
quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura

24.23.18.3

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les
persones o els vehicles.
Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones
de pas i, preferiblement, en l’embalatge original.
b) Equips de Protecció Individual

Normes generals
S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE
prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
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Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.
Faixa antivibracions.
Roba de treball. La prevenció de riscos laborals en el sector de la
construcció
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24.23.19

Equip de soldadura de canonades de pe

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
S’ha de seguir les instruccions del fabricant.

24.23.19.3
Riscs identificats
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives.
Postures forçades.
Cremades

24.23.19.1

24.23.19.2

Mesures de prevenció

Normes generals
El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a la
intempèrie i el seu connexionat a borns mitjançant clavilla.
Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de
300mA i presa de terra amb resistència no superior, d’acord amb la
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24
v.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments
d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a
terra.
S’ha de comprovar que l’agulla no s’enganxi a les armadures.
La vibració s’ha de fer des d’una posició estable, des de plataformes de
treball.
És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i
pluja.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega
antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després
d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’ha de permetre que la màquina treballi en el buit.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Mesures de protecció

a) Proteccions Col·lectives

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones
de pas.
b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat: botes de goma.
Roba de treball.

25 ANNEX 3: MESURES DE PREVENCIÓ PER A L’ÚS
DE MEDIS AUXILIARS

25.1 BASTIDA SOBRE CAVALLETS

25.1.1 Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Contactes elèctrics directes i indirectes
Els inherents al tipus d'ofici a realitzar
Els derivats de l'ús de taulers i fusta de secció petita o en mal estat
(ruptures, fallades, vinclaments)
Xafades d'objectes

25.1.2 Mesures de prevenció
Es muntaran perfectament anivellades, per a evitar els Riscs per
treballar sobre superfícies inclinades.
Els cavallets de fusta, aquestes estaran sanes, perfectament encolades
i sense oscil·lacions, deformacions i ruptures, per a eliminar els Riscs
per fallada/ruptura o vinclament.
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Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament als cavallets, per
evitar balancejos i altres moviments indesitjables.
Les plataformes de treball no sobreeixiran pels laterals de les cavallets
més de 40 cm per a evitar el risc de bolcades per basculament.
Els cavallets no estaran separat entre si més de 2,5 m per a evitar les
grans fletxes.
Els bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix
expressament, la substitució dels cavallets, per "bidons", "piles de
materials" i assimilables, per a evitar situacions inestables.
Sobre les bastides sobre cavallets, només es mantindrà el material
estrictament necessari i repartit uniformement per la plataforma de
treball per a evitar les sobrecàrregues que minven la resistència dels
taulers.
Els cavallets metàl·lics de sistema d'obertura de tancament o tisora,
estaran dotats de cadenetes limitadores de l'obertura màxima, tals que
garanteixin la seva perfecta estabilitat.
Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplària
mínima de 60 cm, (3 taulers travats entre si), i el grossor del tauler
serà com a mínim de 7 cm.
Els bastides sobre cavallets, la plataforma de treball de les quals
estigui ubicada a 2 o més metres d'alçada, disposaran de baranes
sòlides de 90 cm d'alçada, formades per passamans, llistó intermedi i
sòcol.
Els cavallets metàl·lics per a sustentar plataformes de treball ubicades
a 2 o més metres d'alçada, es fixaran entre si, per mitjà
d’"encreuaments de Sant Andreu".
Els treballs en bastides sobre cavallets en els límits de forjats i
assimilables), hauran de ser protegits del risc de caiguda des d'alçada
amb algun d'aquests sistemes:
A) Cables de seguretat on amarrar el fiador del cinturó de seguretat.
B) Xarxes de seguretat.
C) Barana sòlida de 90 cm. d'alçada, mesurats des de la plataforma de
treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.
Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·liques simples, les
plataformes de treball de les quals hagi d'ubicar-se a 6 o més metres
d'alçada.
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets
recolzades al seu torn sobre un altre bastida de cavallets.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils a utilitzar en treballs
sobre bastides de cavallets, estarà muntada a base de mànega
antihumitat amb portalàmpades estanc de seguretat amb mànec
aïllant i reixeta protectora de la pereta, connectats als quadres de
distribució.

206

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc-08011 Barcelona

Es prohibeix recolzar cavallets agafant
elèctriques per a evitar el risc de contactes
cable elèctric.
La fusta a emprar serà sana, sense defectes
evitar els Riscs per ruptura dels taulers que
treball.

cables (o mànegues)
elèctrics per pessic del
ni nus a la vista, per a
formen la superfície de

25.1.3 Mesures de protecció
a) Proteccions Col·lectives

Ancoratges especials per a ancoratge de cinturons de seguretat
Baranes de seguretat
Xarxes verticals
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Botes de seguretat
Guants (segons el tipus d'ofici)
Roba de treball (segons ofici)
Cinturó de seguretat

25.2 BASTIDES METÀL·LIQUES TUBULARS
25.2.1 Riscs identificats
Caiguda d'objectes
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Contactes elèctrics directes i indirectes
Els inherents al tipus d'ofici a realitzar
Caiguda per ruptura de la plataforma o d'altres elements estructurals

25.2.2 Mesures de prevenció
Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran
presents les següents mesures preventives:
No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de
partida amb tots els elements d'estabilitat (creus de Sant Andreu, i
traves).
La seguretat aconseguida en el nivell de partida, serà tal, que oferirà
les garanties necessàries com per a poder amarrar a ell el fiador del
cinturó de seguretat.
Les barres, mòduls tubulars i taulers, s'hissaran per mitjà d'eslingues
normalitzades.
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Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de
la seva formació, per mitjà de les abraçadores de subjecció contra
basculaments.
Els cargols de les mordasses, s'apretaran per igual tots, a més, es
realitzarà una inspecció del tram executat abans d'iniciar el següent en
prevenció dels Riscs per l'existència de cargols fluixos, o de falta
d'algun d'ells.
Les unions entre tubs s'efectuaran per mitjà dels "nusos" o "bases"
metàl·liques, o bé per mitjà de les mordasses i passadors previstos,
segons els models comercialitzats.
Les plataformes de treball:
tindran un mínim de 60 cm d'amplària
es limitaran per un sòcol de 15 cm.
tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida
de 90 cm d'alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.
s'immobilitzaran per mitjà de les abraçadores i passadors clavats als
taulers.
Els mòduls de base:
es recolzaran sobre taulers de repartiment de càrregues en les zones
de suport directe sobre el terreny.
es complementaran amb entaulats i viseres segures a "nivell de
sostre" en prevenció de cops a tercers. Es fixaran per mitjà de
travessers tubulars a nivell, per damunt de l'1,90 m, i amb els
travessers diagonals, a fi de fer rígid el conjunt i garantir la seva
seguretat.
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta per mitjà
de la utilització d'escales prefabricades interiors (element auxiliar de la
pròpia bastida).
Es prohibeix el suport de les bastides tubulars sobre suplements
formats per bidons, piles de materials diversos, "torretes de fustes
diverses" i assimilables.
Les plataformes de suport dels caragols sense fi (eixos d'anivellació),
de base dels bastides tubulars disposats sobre taulers de repartiment,
es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense
doblegar.
Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació
de bastides tubulars, si abans no s'han protegit amb baranes sòlides
de 90 cm. d'alçada formades per passamans, barra intermèdia i sòcol.
Els bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30
cm. del parament vertical en què es treballa.
Els bastides tubulars es fixaran als paraments verticals.
Es prohibeix pastar directament sobre les plataformes de treball en
prevenció de crear superfícies relliscoses que poden fer caure als
treballadors.
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de
treball en prevenció d'accidents per sobrecàrregues innecessàries.
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Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler ubicat a mitja
alçada en la part posterior de la plataforma de treball, sense que la
seva existència minvi la superfície útil de la plataforma.
Es prohibeix treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota
d'altres plataformes en què s'està treballant, en prevenció d'accidents
per caigudes d'objectes.
Es prohibeix treballar sobre els bastides tubulars en cas de vents forts
en prevenció de caigudes.
Bastides tubulars sobre rodes:
Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de
la seva formació per mitjà de les abraçadores de subjecció contra
basculaments. Les plataformes de treball sobre les torretes sobre
rodes, tindran l'amplària màxima (no inferior a 60 cm), que permetrà
l'estructura del bastida, a fi de fer-les més segures i operatives.
Les torretes (o bastides), sobre rodes d’aquesta obra, compliran
sempre amb la següent expressió a fi de complir un coeficient
d'estabilitat i per consegüent, de seguretat.
H/L major o igual a 3
On:
H = a l'alçada de la plataforma de la torreta.
L = a l'amplària menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal
de seguretat per a fer el conjunt indeformable i més estable. Cada dos
bases, muntades en alçada, s'instal·laran de forma alternativa -vistes
en planta-, una barra diagonal d'estabilitat.
Les plataformes de treball muntades sobre els bastides sobre rodes, es
limitaran en tot el seu contorn amb una barana sòlida de 90 cm.
d'alçada, formada per passamans, barra intermèdia i sòcol.
Les càrregues s'hissaran fins a la plataforma de treball per mitjà de
corrioles muntades sobre forques tubulars subjectes per mitjà d'un
mínim de dos brides al bastida o torreta sobre rodes, en prevenció de
bolcades de la càrrega (o del sistema).
Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball en
prevenció de crear superfícies relliscoses que puguin originar caigudes
dels treballadors.
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de
treball en prevenció de sobrecàrregues. Es prohibeix llençar
directament runes des de les plataformes de les bastides sobre rodes.
Es prohibeix treballar en exteriors sobre bastides o torretes sobre
rodes, en cas de forts vents, en prevenció d'accidents.
Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes (o
bastides), sobre rodes durant les maniobres de canvi de posició en
prevenció de caigudes dels operaris.
Es prohibeix pujar a/o realitzar treballs recolzats sobre les plataformes
de bastides (o torretes metàl·liques), sobre rodes sense haver
instal·lat prèviament els frens antirrodadura de les rodes.
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Es prohibeix utilitzar bastides (o torretes), sobre rodes, recolzats
directament sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos,
jardins i assimilables) en prevenció de bolcades.

25.2.3 Mesures de protecció
a) Proteccions Col·lectives

Ancoratges especials per a ancoratge de cinturons de seguretat
Baranes de seguretat
Xarxes verticals
Apuntalaments
Tancament de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Botes de seguretat
Guants (segons el tipus d'ofici)
Roba de treball (segons ofici)
Cinturó de seguretat

25.3.1 Riscs identificats
Caigudes de persones a diferent nivell
Talls en els membres
Sobreesforços
Lliscament per incorrecte suport (falta de sabates, etc)
Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos
(entroncament d'escales, formació de plataformes de treball, escales
"curtes" per a l'alçada a salvar, etc.)
Caiguda per ruptura de la plataforma
Bolcada lateral per suport irregular

25.3.2 Mesures de prevenció
a) d'aplicació a l'ús d'escales de fusta

Les escales de fusta tindran els travessers d'una sola peça, sense
defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat.
Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie per mitjà de
vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes.
Les escales de fusta es guardaran a cobert; a ser possible s'utilitzaran
preferentment per a usos interns de l'obra.
b) d'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques

Els travessers seran d'una sola peça i no tindran deformacions ni
abonyegaments que puguin minvar la seva seguretat.
Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació
que les preservin de les agressions de la intempèrie. Les escales
metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades.
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c) d'aplicació a l'ús d'escales de tisora

Les escales de tisora estaran dotades en la seva articulació superior,
de límits de seguretat d'obertura.
Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva
alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima.
Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els
travessers en posició de màxima obertura per a no minvar la seva
seguretat.
Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a
sustentar les plataformes de treball.
Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments
horitzontals (o sobre superfícies provisionals horitzontals) de
resistència suficient.
d) per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les
constitueixin

25.3 ESCALES DE MÀ
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Es prohibeix la utilització d'escales de mà per a salvar alçades
superiors a 5 m.
Les escales de mà estaran dotades en el seu extrem inferior de
sabates antilliscants de seguretat.
Les escales de mà estaran fermament amarrades pel punt de
recolzament superior a l'objecte o estructura a què donen accés.
Les escales de mà sobrepassaran en 1 m el punt de recolzament
superior.
Aquesta cota es mesurarà en vertical des del pla de desembarcament,
a l'extrem superior del travesser.
Es prohibeix transportar pesos a mà, iguals o superiors a 8 Kg sobre
les escales de mà.
Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o
objectes poc ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest medi
auxiliar. L'accés d'operaris, a través de les escales de mà, es realitzarà
d'un en un. Es prohibeix la utilització simultània de l'escala a dos o
més operaris.
L'ascens i descens a través de les escales de mà, s'efectuarà
frontalment; és a dir, mirant directament cap als escalons que s'estan
utilitzant.

25.3.3 Mesures de protecció
a) Proteccions Col·lectives

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat
Tancat de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Botes de seguretat
Guants (segons el tipus d'ofici)
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Roba de treball (segons ofici)
Cinturó de seguretat

25.4 CABLES, CADENES, ESLINGUES I APARELLS D’HISSAT

Botes de seguretat
Guants (segons el tipus d'ofici)
Roba de treball (segons ofici)
Cinturó de seguretat

25.4.1 Riscs identificats
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per fallada
Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials)
Caiguda d'objectes despresos (materials no manipulats)
Cops amb objectes o eines
Cops contra objectes immòbils
Talls en els membres
Sobreesforços
Contactes amb l'energia elèctrica
Atrapament per o entre objectes
Els derivats dels treballs de soldadura

25.5 PLATAFORMA ELEVADORA I CISTELLA DE BRAÇ ARTICULAT
25.5.1 Riscs identificats
Caiguda d'alçada mentre es trobin en una posició elevada
Bolcada de plataforma.
Caiguda d'objectes, eines o altres utensilis sobre persones o equips
situats en la vertical de la zona d'operació
Atrapament entre alguna part de la plataforma i parts del propi
elevador
Atrapament entre alguna part de la plataforma i el sòl
Contactes elèctrics directes i indirectes
Col·lisió o cops de les persones o de la plataforma contra objectes
mòbils o fixos

25.4.2 Mesures de prevenció
S'empraran únicament elements de resistència adequada.
No s'utilitzaran els elements d’elevació fent-los formar angles aguts o
sobre arestes vives.
Protegir les arestes amb draps, sacs o millor amb esquadres de
protecció.
Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables.
No utilitzar cables ni cadenes en mal estat.
Es triaran els punts de fixació de la càrrega a elevar que no permetin
el lliscament de les eslingues, vigilant que aquest punts es trobin
convenientment disposats en relació al centre de gravetat de la
càrrega.
La càrrega romandrà en equilibri estable, utilitzant si és necessari, un
pòrtic per a equilibrar les forces de les eslingues.
S'observaren amb detall les mesures següents:
Quan no calgui moure una eslinga s'afluixarà prou per a poder
desplaçar-la.
No es desplaçarà una eslinga situant-se sota de la càrrega
No s'elevaran les càrregues de forma brusca

25.4.3 Mesures de protecció
a) Proteccions Col·lectives

Tancat de les àrees de treball
b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
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25.5.2 Mesures de prevenció
En l'ús dels plataformes elevadors és necessari conèixer i respectar
sempre les disposicions legals de seguretat, així com els instruccions
del fabricant. Convé no oblidar que els plataformes aèries de treball
estan dissenyades i fabricades per a elevar persones amb els seves
eines de treball, quedant prohibida l'elevació de càrregues amb
aquests equips, excepte les que permeti la pròpia cistella i siguin
necessàries per a realitzar la feina.
No elevar la plataforma o cistella amb forts vents, condicions
meteorològiques adverses, ni fent ús d'una superfície inestable o que
es pugui ensorrar.
Anivellar perfectament la plataforma o cistella, utilitzant sempre els
estabilitzadors de la màquina. En el cas que disposi d’estabilitzadors no
s'haurà d'elevar la plataforma a menys que la base i els estabilitzadors
estiguin correctament instal·lats i els punts de suport estables sobre el
sòl.
No moure la màquina quan la plataforma estigui elevada, llevat que la
plataforma estigui dissenyada per a això.
No situar, ni penjar cap càrrega que representi una sobrecàrrega o
desestabilitzi la màquina.
No allargar l'abast de la màquina amb mitjans auxiliars. En particular,
no situar escales o bastides en la plataforma o recolzats en cap part de
la màquina.

209

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT. URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

No alterar ni desconnectar components de la màquina que puguin
afectar la seva estabilitat i/o seguretat. En particular, no reemplaçar
peces importants per a l'estabilitat, per altres de pes i especificacions
distintes. Usi únicament peces de recanvi autoritzades pel fabricant.
És prohibiran els treballs en la vertical, tant per damunt com per sota,
mentre és treballi a la cistella elevadora, a menys que existeixin
viseres de protecció que impedeixin la caiguda de materials. En el sòl,
la zona que queda sota la màquina i els seus voltants, és senyalitzarà
per a impedir el trànsit, a fi d'evitar la possible caiguda d'objectes i
materials sobre les persones.
S’haurà de vigilar i suprimir qualsevol obstacle que impedeixi el
desplaçament o elevació, deixant espai lliure sobre el cap.
No subjectar la plataforma ni els ocupants a estructures fixes per a
evitar que en cas de moviment s’hi quedin enganxats
S’ha de conduir amb suavitat i evitar l’excés de velocitat en els
desplaçaments.
Evitar l'ús de plataformes amb motor de combustió en llocs tancats,
llevat que estiguin ben ventilats.
L'ús de la màquina haurà d'estar reservat al personal degudament
autoritzat i qualificat.
Normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma
Abans d'utilitzar la plataforma s'ha d'inspeccionar per a detectar
possibles defectes o fallades que puguin afectar la seva seguretat. La
inspecció ha de consistir en el següent:
Inspecció visual de soldadures deteriorades o altres defectes
estructurals, fuites de circuits hidràulics, danys en cables diversos,
estat de connexions elèctriques, estat de pneumàtics, frens i bateries,
etc.
Comprovar el funcionament dels controls d'operació per a assegurar-se
que funcionin correctament.
Qualsevol defecte ha de ser avaluat per personal qualificat i
determinar si constitueix un risc per a la seguretat de l'equip. Tots els
defectes detectats que puguin afectar la seguretat han de ser corregits
abans d'utilitzar l'equip.
Normes prèvies a l'elevació de la plataforma
Comprovar la possible existència de conduccions elèctriques en la
vertical de l'equip. Caldrà mantenir una distància mínima de seguretat,
aïllar-los o procedir al tall del corrent mentre durin els treballs a la
seva proximitat.
Comprovar l'estat i anivellació de la superfície de suport de l'equip.
Comprovar que el pes total situat sobre la plataforma no supera la
càrrega màxima d'utilització.
Si s'utilitzen estabilitzadors, s'ha de comprovar que s'han desplegat
d'acord amb els normes dictades pel fabricant i que no és pot actuar
sobre ells mentre la plataforma de treball no estigui en posició de
transport o en els límits de posició.
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Comprovar estat dels proteccions de la plataforma i de la porta
d'accés.
Comprovar que els cinturons de seguretat dels ocupants de la
plataforma estan ancorats adequadament.
Delimitar la zona de treball per a evitar que persones alienes als
treballs romanguin o circulin per les proximitats.
Normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada
Comprovar que no hi ha cap obstacle en la direcció de moviment i que
la superfície de suport és resistent i sense desnivells.
Mantenir la distància de seguretat amb obstacles, runes, desnivells,
forats, rampes, etc., que comprometin la seguretat. El mateix s'ha de
fer amb obstacles situats per damunt de la plataforma de treball.
La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no
sobrepassarà els valors següents:
1,5 m/s per als plataformes elevadores sobre vehicle portador
quan el moviment de translació és dirigeixi des de la cabina.
3,0 m/s per a les plataformes elevadores sobre rails.
0,7 m/s per a totes les altres plataformes elevadores.
No s'ha d'elevar o conduir la plataforma amb vent o condicions
meteorològiques adverses.
No manejar la plataforma elevadora de forma temerària o distreta.
Altres normes
No utilitzar la plataforma com a grua.
Està prohibit afegir elements que puguin augmentar la càrrega deguda
al vent sobre la plataforma elevadora, per exemple panells d'anuncis,
ja que podrien quedar modificades la càrrega màxima d'utilització,
càrrega estructural, càrrega deguda al vent o força manual, segons el
cas.
Quan s'estigui treballant sobre la plataforma els operaris hauran de
mantenir sempre els dos peus sobre la mateixa. A més hauran
d'utilitzar els cinturons de seguretat o arnés degudament ancorats.
No s'han d'utilitzar elements auxiliars situats sobre la plataforma per a
guanyar alçada.
Qualsevol anomalia detectada per l'operari que afecti la seva seguretat
o la de l'equip ha de ser comunicada immediatament i esmenada
abans de continuar els treballs.
Està prohibit alterar, modificar o desconnectar els sistemes de
seguretat de l'equip.
No licitar o baixar de la plataforma si està elevada utilitzant els
dispositius d'elevació o qualsevol altre sistema d'accés.
No utilitzar plataformes en l'interior de recintes tancats, llevat que
estiguin ben ventilats.
Normes després de l'ús de la plataforma
Al finalitzar el treball, s'ha d'aparcar la màquina convenientment.
Tancar tots els contactes i verificar la immobilització, falcant les rodes
si és necessari.
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Netejar la plataforma de greix, olis, etc., dipositats sobre la mateixa
durant el treball. Tenir precaució amb l'aigua perquè no afectin cables
o parts elèctriques de l'equip.
Deixar un indicador de fora de servei i retirar els claus de contacte
dipositant-les en el lloc habilitat per a això.
Altres recomanacions
No s'han d'omplir els dipòsits de combustible amb el motor en marxa.
Les bateries han de carregar-se en zones obertes, ben ventilades i
lluny de possibles flames, espurnes, focs i amb senyals de prohibició
de fumar.
No s'han de fer modificacions de qualsevol tipus en tot el conjunt dels
plataformes elevadores.

Al començament de la jornada cal verificar que els pals estan ben
clavats i a les distàncies adequades.
Cal senyalitzar degudament el pòrtic amb material reflectant.
S’ha de senyalitzar l’alçària màxima del pòrtic.

25.5.3 Mesures de protecció

25.7 PUNTAL

a) Proteccions Col·lectives

25.6.3 Mesures de protecció
b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Calçat de seguretat.

25.7.1 Riscs identificats

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat
Baranes de seguretat
Tancament de les àrees de treball
Xarxes verticals
Apuntalaments
Tancament i senyalització de les àrees de treball

Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Trepitjades sobre objectes.
Cops contra objectes immòbils.
Sobreesforços.

b) Equips de Protecció Individual

Casc de seguretat
Botes de seguretat
Guants (segons el tipus d'ofici)
Granota de treball (segons ofici)
Cinturó de seguretat

25.6 PÒRTIC DE SEGURETAT PER A LÍNEES ELÈCTRIQUES
25.6.1 Riscs identificats
Caiguda d’objectes per desplom.
Cops contra objectes immòbils.

25.6.2 Mesures de prevenció
Normes generals
Cal planificar i estudiar adequadament les zones on s’han de situar els
pòrtics.
Normes d’ús i manteniment
Cal muntar el pòrtic amb tots els elements necessaris.
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25.7.2 Mesures de prevenció
Normes generals
Cal col·locar-los d’acord amb les instruccions del fabricant.
Els puntals s’han d’apilar adequadament i fora dels llocs de pas.
Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant
el treball.
Normes d’ús i manteniment
Els puntals han d’estar en perfectes condicions de manteniment.
S’ha d’evitar la col·locació de puntals en mal estat o amb passadors
improvisats.
S’han de col·locar de manera segura i proporcionada amb la càrrega
que han de suportar.
Una vegada s’ha formigonat cal verificar que els puntals treballin de
manera homogènia i, si cal, ajustar-los.
Cal verificar que els puntals s’han col·locat de manera perfectament
vertical. En cas que s’hagin de col·locar de manera inclinada, cal
falcar-los amb taulons o similar.
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25.7.3 Mesures de protecció
a) Proteccions Col·lectives

En la fase de desmuntatge dels puntals cal tancar la zona de treball
per evitar l’accés de personal aliè a l’operació.
b) Equips de Protecció Individual

Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès (quan sigui necessari).
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PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1
1.1

tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant

Plànols:

el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives

Control) de l’obra d’execució del PROJECTE URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A

definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

SANT ESTEVE SESROVIRESles diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat

Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat

Amidaments:

i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries.

Pressupost:

Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

d’entendre com a normes d’aplicació:

1.3

a) Tots aquells continguts al:


Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura,
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)



COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent d'ésser
cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en
els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que
restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel
‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut s’han d’utilitzar per redactar el Pla de Seguretat i Salut de
l’obra, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis

Pressupostos Parcials. El Pla de Seguretat i Salut de l’obra, d’acord amb el que estableix l’article 7 del R.D. 1627/97 ha

públics, totes elles al moment de l’oferta.

d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a aquest Estudi de Seguretat i Salut, en funció
de seu propi sistema d’execució de l’obra.

1.2

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents

El Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte
en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document
contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa,

documents:

que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Memòria:

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per
fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en
especial quan es proposin mesures alternatives.

document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

Plec:
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2

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions
ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

2.2

''PROJECT MANAGER'' I ''CONTRACTOR MANAGER''

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma
individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió executiva-tècnica-

1.

Evitar els riscos.

2.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3.

Combatre els riscos en el seu origen.

4.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a

econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant
els recursos propis o aliens, de la promoció per compte d'aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘:

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel
Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de

repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut

prevenció de l’accidentalitat laboral.

5.

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

2.3

6.

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física

7.

Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.

8.

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

9.

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte
o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

2.1

PROMOTOR

1.

Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o

‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de


construcció a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:


1.

Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui


Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.


diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del



Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la Seguretat i Salut a les

2.

necessari o és cregui convenient:

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé
més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la

següents:

Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves



Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :



En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o

responsabilitats.

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.


1.

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull
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l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i,

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista

en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre

assumeix la titularitat del seu projecte.

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

a.

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b.

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i

Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització

c.

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

d.

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL·LACIONS i
seguretat i la salut dels treballadors.

e.

2.

2.5

DIRECTOR D'OBRA

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte
que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte

f.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g.

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

h.

L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als

d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a mes a mes l'execució material de la
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva
qualitat.

i.

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la

j.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

prop del lloc de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi hagués
introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.

1.

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
2.

Laborals.

Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la

4.

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals

5.

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la
seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.

Seguretat i Salut.
3.

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i

Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la
promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
4.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs,

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors

sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del

d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors

seu Estudi de Seguretat i Salut.

autònoms i treballadors.
5.

2.4

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en

diferents treballs o fases de treball.

3.

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la

2.

1.

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

PROJECTISTA

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística

6.

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

corresponent, redacta el Projecte.

7.

Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
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9.

Llibre d’incidències, i el Director d’Obra hi escriurà quan observi situacions de risc per la integritat física dels

de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del

treballadors de l’obra.

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra

c.

finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d.

2.6

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que

CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES

Definició de Contractista:

l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
e.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el

directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant

f.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la

Definició de Subcontractista:

Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el

g.

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
h.

Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.



integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de

i.

El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la

Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i

conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament

Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la

el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en

j.

condicions de Seguretat i Salut.


El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:


Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas),

k.

Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i / o Encarregat en el seu

a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les

cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa

característiques i complexitat de l’obra.

legal vigent.



Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.



Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el

l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de

Contracte.

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el

característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de

Coordinador de Seguretat.

treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estrebats, aplecs



Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines,



Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de





l.

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de

a.

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que

b.

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les

pugui afectar a aquest centre de treball.

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei

m. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada
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capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General

1.

és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del

en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
n.

2.

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del
3.

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

cobrir les

4.

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació

i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència,

coordinada que s'hagi establert.

imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes,

5.

industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
p.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de
o.

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals,

6.

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i

Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

treballadors.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció

7.

d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o Subcontractistes,

8.

tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
a.

previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.


seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili

disposició dels seus treballadors.

particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.


La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de

b.

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa,

equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels

el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i

diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines

l'entorn del treball.

d'obra.





El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis,

2.8

pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa

instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

professional, seguint les instruccions d’aquell.

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i habilitats

TREBALLADORS

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador
de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la
seva feina, en aquesta obra en concret.

2.7

1.

El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.

2.

El deure d'indicar els perills potencials.

3.

Té responsabilitat dels actes personals.

4.

Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en
especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional,

5.

Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el

6.

Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

7.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys
o tercers aliens a l'obra.
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Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel

8.

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

2.9

La presència al centre de treball dels recursos preventius serà necessària en els següents casos:
Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència
d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació

SERVEIS DE PREVENCIÓ

El contractista, en els termes i amb les modalitats previstes en les disposicions vigents, haurà de disposar dels serveis

dels mètodes de treball.

encarregats de l'assistència tècnica preventiva, en l'activitat la qual participaran els treballadors conforme als procediments

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos especials

establerts.

(veure en la memòria la descripció de Riscos Especials).

El conjunt de mitjans humans i materials constitutius d'aquest servei serà organitzat pel contractista directament o mitjançant

Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies

concert. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que

del cas així ho exigissin a causa de les condicions de treball detectades.

precisi en funció dels tipus de risc existents en ella i en el referent a:

2.11

-

Dissenyar i aplicar els plans i programes d’actuació preventiva.

-

Avaluar els factors de risc que puguin afectar a la salut i integritat física dels treballadors.

-

Determinar les prioritats en la adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva

Els representants del personal que en matèria de prevenció de riscos hagin de constituir-se segons les disposicions vigents,
comptaran amb una especial formació i coneixement sobre Seguretat i Salut en el Treball.

eficàcia.

El contractista haurà de proporcionar als representants dels treballadors la formació complementària, en matèria preventiva,

-

L’assistència per la correcta informació i formació dels treballadors.

que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions, pels seus propis medis o per entitats especialitzades en la

-

Assegurar la prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.

matèria. Aquesta formació es reiterarà amb la periodicitat necessària.

-

Vigilar la salut dels treballadors respecte dels riscos derivats del treball.

El servei de prevenció tindrà caràcter interdisciplinari, havent de ser els seus mitjans els apropiats per complir les seves
funcions. Per a això, el personal d'aquests serveis, pel que fa a la seva formació, especialitat, capacitació, dedicació i
nombre, així com els recursos tècnics, haurà de ser suficient i adequat a les activitats preventives a desenvolupar en funció
de la grandària de l'empresa, tipus de risc als quals puguin enfrontar-se els treballadors i distribució de riscos a l'obra.

2.10

ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS

2.12

Es constituirà obligatòriament un Comitè de Seguretat i Salut quan l'obra compti amb 50 o més treballadors. Estarà compost
pels representants dels treballadors i pel contractista o els seus representants, en igual nombre. La seva organització,
funcions, competències i facultats seran les determinades legalment.

2.13

RECURSOS PREVENTIUS

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través del
seu article 4.3 afegeix un nou artícle 32 bis a la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, referit a la presència de

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

ENCARREGAT O TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT

Com és notori en el sector de la construcció, les Ordenances actuals seguiran canviant quan arribi a concretar-se i
promulgar-se el Conveni Nacional del Sector Construcció. El Vigilant de Seguretat ha desaparegut de les parts derogades
de les Ordenances: General de Seguretat i salut i de la Construcció Vidre i Ceràmica que ho definien. La promulgació de la

RECURSOS PREVENTIUS.
Es consideren recursos preventius, a qui l’empresari podrà assignar la presència, als següents:

Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, crea i defineix les funcions dels Delegats de Prevenció,
que sens dubte seran de gran ajuda al sector i a la prevenció de riscos laborals, però que en qualsevol cas, la seva



Un o diversos treballadors designats de l'empresa.

presència en aquesta obra, no té perquè ser contínua.



Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.



En conseqüència del que s’ha exposat, es considera necessària la presència contínua en l'obra d'un Encarregat de

Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. Quan la presència

Seguretat o d'un Tècnic de Seguretat que garanteixi, amb la seva labor quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en

sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col·laborar entre si.
El recurs preventiu tindrà els coneixements, la qualificació i l'experiència necessaris en les activitats o processos que es

l'Estudi i Pla de Seguretat i Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen en el conjunt de riscos i prevenció
detectats per l'obra.

desenvolupin a l'obra i contin amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic (Curs de

NORMES D’ACCEPTACIÓ DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ

formació en matèria de seguretat i salut laboral de 50 hores d'acord amb la Llei 31/95 i 54/2004).

2.14

L'exigència de la presència de recursos preventius a les obres s'aplicarà a cada contractista, tenint en compte la definició de

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les responsabilitats i funcions

tal figura continguda en l'article 2.1 h) del Reial decret 1627/97, conforme al previst en la Disposició addicional catorzena de

que accepten i que en síntesi es resumeixen en aquesta frase: realitzar el seu treball el millor que puguin i amb la màxima

la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, en la seva redacció establerta en la Llei 54/2003 de 12 de desembre

precaució i seguretat possibles contra els seus propis accidents. Manquen de responsabilitats distintes a les de qualsevol

Aquesta presència de recursos tindrà com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i
salut al treball i comprovar l'eficàcia de les mateixes, tant pel que fa al personal propi de cada contractista com respecte del

altre ciutadà que treballi en l'obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de complir amb la legislació
vigent.

de les subcontractes i els treballadors autònoms subcontractats per aquella.
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Aquests documents, es signaran per triplicat. L'original quedarà arxivat a l'oficina de l'obra. La primera còpia, es lliurarà

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel que qualsevol treball requerit en un sols document,

signada i segellada en original, al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra; la tercera còpia, es

encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

lliurarà signada i segellada en original a l'interessat.

3.2

3

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1

INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut

1.

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

del Contractista.

2.

Bases del Concurs.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb

3.

Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en

posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i

fases de Projecte i/o d’Obra.

Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

4.

Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

5.

Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

3.3

6.

Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra o instruccions impartides per la Direcció
d’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució.

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS

7.

Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

8.

Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.

9.

Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,
d’aplicació en l’obra.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D.
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut

3.4

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions haurà de notificar-ho
immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista.

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C.
2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin

Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia

adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director

seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions,
aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut,
haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent

3.5

CARÀCTER DEL DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT

El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista,
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

Estudi de Seguretat i Salut.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

C/Diputació 178 atc 2a 08011 Barcelona

7

PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN MARGARIT A SANT ESTEVE SESROVIRES

El Promotor podrà, prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides

“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a bé designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project

parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons procedeixi.

-

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis

vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995

i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a

(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista,

1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997

excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força

(BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

o efecte algun.

-

El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o

2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
-

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de
julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de

en què incorri o assumeixi el Contractista.

noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat

-

degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a
las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de
1986)“.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos
i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

-

matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de
diciembre de 1987)”.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en
-

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto
en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
-

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

4

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D.

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de

-

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

la redacció de l’ESS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al

-

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de
1995)”.

llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i
correspongui aplicar al seu Pla.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias

-

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”.
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de

4.1

TEXTOS GENERALS

2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo

-

Convenis col·lectius.

de 2006)”.

-

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE

15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de

23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D.

de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
-

-

-

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos,

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre

en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de

de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”,

1997)”.
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-

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D.

-

1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.
-

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades

-

mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.
-

-

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE

-

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció

-

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D.

-

-

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos

-

-

-

procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de

octubre de 2004)”.

maig de 2008).

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra

-

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de

marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de

del Consejo (Reglamento REACH)”.

4.2

CONDICIONS AMBIENTALS
-

-

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el
registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i

-

-

marzo de 1998”.

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los

de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

-

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias

radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

2004)”.

-

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el

5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de

13 de diciembre de 2003)”.

-

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-

-

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de
2007)”.

durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

-

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de
octubre)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

-

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del
Estado”.

-

-

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se

25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de

216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

-

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
-

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente

-

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
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-

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno

-

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
-

-

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos
-

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto

-

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

-

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de

relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
-

agosto”.

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,

-

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
-

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.
-

4.5

-

Ordenances municipals.

-

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección

EQUIPS I MAQUINÀRIA
-

Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

-

amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
-

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

-

de mayo de 1988)”.
-

(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies
-

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.
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“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

de novembre de 1988).
-

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de

reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”.

electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.
-

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

-

19 de marzo de 2008)”.

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per
“R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE

-

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de

de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

-

de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.
14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga

que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus

4.4

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

-

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones
de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

INCENDIS

-

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus

2007)”.

4.3

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.
-

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
-

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC

-

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
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-

-

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991

Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

(BOE 11 de abril de 1991)”.

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real

plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
-

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del

4.6

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3

Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
-

de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que

Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de

se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.
-

marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”,

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del

“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001

Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto

(BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.
-

-

-

por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de

derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2

protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de

de diciembre de 2000)”.

marzo de 1997)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por

-

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual”.

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

-

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

-

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20

-

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE

conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número

de 5 de noviembre de 2005)”.

C(2006) 777]”.

Instruccions Tècniques Complementaries:

-

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982
(BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”,

4.7

SENYALITZACIÓ
-

“Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de

Normes Tècniques Reglamentàries.

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”.

noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
-

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”.

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.

-

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23
de abril de 1997)”.

4.8

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio

DIVERSOS
-

de 2003)”.

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias,
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.
-

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus
accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
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-

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo
de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE
núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de

-

Definició i seguiment d'activitats critiques (en el cas que existissin)



Disponibilitat de Manual de Seguretat en obra (publicació de l'empresa o altre)

trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”.



Documentació de subcontratas

Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.



Servei de prevenció de Subcontratas (contracte o protocol de constitució)

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los



Lliurament del PSS a les subcontrates



Adhesió de les subcontrates al PSS



Eventual document o manual de seguretat i salut aportat per subcontrates (sobretot per treballs especials o amb major

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
-

4.11.2 Documents interns de l’empresa contractista


marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.
-

Celebració de reunions (periodicitat, actes)

risc)

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de



2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.
-

que de subcontrates)

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

-

4.9

Reconeixements mèdics de tot el personal. En defecte d'això carta de sol·licitud dels mateixos (sigui treballadors propis

Convenis col·lectius.

LLIBRE D’ORDRES



Justificant de lliurament de EPI’s (sigui a personal propi que subcontractats)



Imprès relació d'accidents de treball



Amonestacions escrites a treballadors (propis o subcontratados)

4.11.3 Formació i informació

Les ordres de seguretat i salut, es rebran del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra,
mitjançant la utilització del Llibre d'Ordres i Assistències de l'obra. Les anotacions així exposades, tenen rang d'ordres o



Taulell de seguretat. Documentació

comentaris necessaris d'execució de l'obra.



Justificants de lliurament d'Instruccions bàsiques

4.10



Lliurament de normes especifiques a treballadors



Imprès d'assistència a xerrades o jornades de seguretat impartides en obres



Planificació de l'activitat formativa

OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent incloent una còpia del pla de
seguretat i salut.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

4.11.4 Màquines i equips

4.11

Cartes d'autorització ús de màquines (grues torres, serra circular, dumper, compressor, etc)

ALTRES DOCUMENTS

Serà oportú tenir a l'obra ben ordenats i a disposició d'eventuals inspeccions i controls els següents documents (relació no
exhaustiva):

Documentació Grua Torre: llibre registre, historial, revisions (ITC), projecte d'instal·lació, acreditació del gruista, etc.
Documentació Grua Autopropulsada: llibre registre, historial, revisions (ITC), projecte d'instal·lació, etc.

4.11.1 Comissió de seguretat

Certificats de seguretat (revisions) de màquines
Revisió Instal·lació Elèctrica

Nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut
Nomenament dels diversos càrrecs de Seguretat i Salut
Nomenament de Comissió de seguretat

Ingeniería de Arquitectura, SLP
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5

CONDICIONS ECONÒMIQUES

omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

5.1

CRITERIS D'APLICACIÓ
1

MOLT LLEU

: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2

LLEU

: 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3

GREU

: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘

4

MOLT GREU

: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus

5

GR

: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar l’aplicació de la
Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o

Propietat, durant 2 anys.

substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de
l’obra com un capítol mes del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6
6.1

PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els

el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta

riscos d'accidents laborals.

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les

admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis

Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de

5.2

Seguretat:

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de

6.1.1

Tècniques analítiques de seguretat

forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra:
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici dels treballs,
sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema
proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel
nombre de mesos estimats de durada.

5.3

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les
causes.
Prèvies als accidents.


Inspeccions de seguretat.



Anàlisi de treball.



Anàlisi Estadística de la sinistralitat.



Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o



Notificació d'accidents.

fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D.



Registre d'accidents



Investigació Tècnica d'Accidents.

Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

5.4

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats,

6.3

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de
Tècniques Operatives sobre

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran

El Factor Tècnic:

almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament
al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.



Sistemes de Seguretat



Proteccions col·lectives i Resguards



Manteniment Preventiu



Proteccions Personals



Normes

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no



Senyalització

Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament
‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària
conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. L’empresari
competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

El Factor Humà:


Test de Selecció prelaboral del personal.



Reconeixements Mèdics prelaborals.



Formació



Aprenentatge



Propaganda



Acció de grup



Disciplina



Incentius

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i
manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL
TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent,
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre
de treball. Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgències, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i

6.2

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els

competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb
independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents)

1.

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.

2.

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
-

Higiene i Prevenció al treball.

3.

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al

-

Medicina preventiva dels treballadors.

Control Administratiu de la Prevenció.

-

Assistència Mèdica.

4.

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

5.

Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

6.

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

7.

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
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6.5

COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor
de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra,
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del

Les estructures provisionals, mitjans auxiliars i altres elements necessaris per la correcta execució dels treballs hauran
d’estar a l’obra prèviament a l’execució de les activitats que ho requereixin i no es podrà començar l’execució de cap unitat
de l’obra sense que sigui així Durant l’execució de qualsevol treball o unitat de l’obra:
1.

Es seguiran en tot moment les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les ordres i
instruccions de la Direcció Facultativa, en tot allò que afecti a l’obra.

Contractista.
El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. S’anomenarà un Socorrista,

2.

S’observaran, en relació amb la prevenció de riscos laborals dels treballadors, les prescripcions del present Estudi,

preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels

les normes contingudes al Pla de Seguretat i Salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del

accidentats als centres assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la

seguiment i control del mateix.
3.

farmaciola.

Hauran de ser revisades i inspeccionades amb la periodicitat necessària les mesures de seguretat i salut

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es

adoptades i hauran de recollir-se al Pla de Seguretat i Salut, de forma detallada, les freqüències previstes per dur

constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims

a terme aquest control.

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim

4.

neu, etc.)

mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o

Després de realitzada qualsevol unitat de l’obra:

concertat).

6.6

S’ordenarà suspendre els treballs quan existeixin condicions climatològiques desfavorables (forts vents, pluges,

1.

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflexi un sistema d'entrenament
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin

Es disposaran els equips de protecció col·lectius i mesures de seguretat necessàries per evitar noves situacions
potencials de risc.

2.

Es donaran als treballadors les advertències i instruccions necessàries en relació amb l’ús, conservació i
manteniment de la part de l’obra executada, així com de les proteccions col·lectives i mesures de prevenció de

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

riscos laborals utilitzades.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

MESURES GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

6.7
6.7.1

Generalitats

Serà requisit imprescindible, abans de començar a executar cap activitat que s’hagin muntat i verificat la seva idoneïtat les
proteccions col·lectives i individuals i les altres mesures de prevenció o protecció necessàries, recollides al Pla de Seguretat
i Salut aprovat. D’aquesta manera s’hauran de complir les següents condicions:
Les proteccions col·lectives necessàries hauran d’estar muntades i comprovades, realitzat per personal qualificat.

-

Les zones afectades hauran d’estar senyalitzades, acotades oi delimitades, segons sigui la situació.

-

S’haurà proporcionant als treballadors els equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball
adequada.

-

1.

Els equips i mitjans auxiliars.

2.

Les eines.

3.

Els materials sobrants.

4.

Les runes.

6.7.2

Llocs de treball

Els llocs de treball mòbils o fixos hauran de ser sòlids i estables, tenint en compte:

-

-

Una cop finalitzats els treballs, s’enretiraran del lloc o àrea de treball:

Els talls d’obra es trobaran nets de substàncies i elements punxeguts, sortints, abrasius, lliscants o altres que

1.

El nombre de treballadors que els ocupen.

2.

Les càrregues màximes que, en el seu cas, poden tenir que suportar, així com la seva distribució i possibles
empentes laterals.

3.

Les influències exteriors que els poguessin afectar.

suposin riscos als treballadors.

D’aquesta manera, i per tal de complir les prescripcions anteriors s’haurà de disposar de les estructures apropiades en

Els treballadors estaran degudament informats, i formats en els mètodes de treball i en les proteccions

funció del seu ús previst i en el cas que siguin necessari s’indicaran mitjançant rètols o inscripcions les càrregues que poden

necessàries per ta tal de dur-los a terme sense riscos.

suportar o penjar. S’ha de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i segurs, amb la finalitat

S’hauran adoptar i disposat les mesures de prevenció precises per eliminar, evitar o controlar els riscos.

d’evitar qualsevol desplaçament no controlat o involuntari del conjunt o part del mateix.

Una cop disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, s’hauran de comprovar
periòdicament i s’haurà de realitzar el manteniment de les mateixes per tal de conservar-les adequadament durant tot el
temps que siguin necessàries a l’obra.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

L’estabilitat i solidesa dels llocs de treball s’hauran de verificar periòdicament i, en particular, després de qualsevol
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Els llocs de treball hauran de ser objecte del corresponent manteniment tècnic que permeti la solució de les deficiències que

6.7.4

puguin afectar a la salut dels treballadors, així com de la neteja que garanteixi les condicions d’higiene adequades.

Les zones de trànsit i vies de circulació de l’obra, incloses les escales, els molls i rampes de càrrega i descàrrega, hauran

El contractista haurà d’adaptar el treball a les condicions de la persona, en particular en el que fa referència a la concepció

d’estar calculats, situats, condicionats i preparats per al seu ús, de tal manera que es puguin utilitzar amb facilitat, amb tota

dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb vistes a atenuar el treball

Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació

seguretat i conforme a l’ús pel que hagin estat dissenyats. D’aquesta manera s’assegura que els treballadors empleats en

monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut dels treballadors.

les proximitats d’aquestes zones de trànsit o vies de circulació treballen segurs.

Els llocs i locals de treball hauran de tenir una superfície i una alçada que permeti que els treballadors portin a terme la seva

Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de càrregues hauran d’estar previstes en funció del

tasca sense riscos per la seva salut.

nombre potencial d’usuaris i del tipus d’activitat.

Dins de les possibilitats i de les condicions que es donen a una obra, la superfície del lloc de treball s’haurà de plantejar de

Quan s’utilitzin mitjans de transport mecànics per les vies de circulació, s’hauran de preveure unes distàncies de seguretat

tal manera que el personal disposi de la suficient llibertat de moviments per les seves activitats. Si no es pogués respectar

suficients o en el seu defecte mitjans de protecció adequats pels vianants.

aquest criteri per raons inherents al lloc de treball, el treballador haurà de poder disposar d’un altre espai lliure suficient en

Aquells llocs de l’obra pels que hagin de circular els treballadors i que, per la recent execució d’alguns talls o per no estar

les proximitats del seu lloc de treball, per tal de poder executar les tasques correctament.

completament acabats o per qualsevol altre causa ofereixin perill, hauran de disposar de passos o passarel·les formades

Si es dóna el cas que per les característiques personals del treballador la seva feina habitual pugui comportar danys per a la

per taulons d’un ample mínim de 60 cm, o altres elements similars, de manera que es garanteixi la seguretat del personal

seva salut, tot i havent-se adoptat les mesures preventives necessàries, el treballador haurà de ser canviat a un lloc de

que hagi de circular per ells, a no ser que es clausuri l’accés a aquestes zones.

treball compatible amb el seu estat de salut, tot això d’acord al que estableix l’Estatut dels Treballadors.

Les passarel·les situades a més de 2 m d’alçada sobre el terra o sòl tindran una amplada mínima de 60 cm., hauran de

La jornada laboral haurà de regular-se en funció del lloc de treball i haurà de ser adequada a les característiques del

posseir una base uniforme i ferma i disposaran de baranes de 90 cm d’alçada formades per passamà, barra intermèdia i

treballador, a les condicions físico-ambientals i climatològiques i als riscos que suposin les activitats a desenvolupar.

sòcol. L’accés a les passarel·les haurà de ser fàcil i segur i es mantindran lliures d’obstacles. S’adoptaran les mesures
necessàries per evitar que la plataforma de pas resulti lliscant.

Els llocs de treball hauran d’estar condicionats de tal manera que els treballadors:

Es tindrà especial cura en no carregar amb materials, aparells o en general qualsevol càrrega, els pisos o forjats construïts



Estiguin protegits contra les inclemències del temps.



Estiguin protegits contra atrapaments o caigudes d’objectes.

recentment, que pugui provocar el seu enfonsament.



No estiguin exposats a nivells sonors nocius ni a altres factors exteriors nocius, tals com: gasos, vapors, pols,

Es procurarà no carregar els forjats, pisos o plataformes de treball en excés, de manera que resultin insegures, procedint a

boires contaminats, etc.

l’elevació fraccionada dels materials d’acord amb les necessitats i condicions resistents.



Puguin abandonar ràpidament el seu lloc de treball en cas de perill o puguin rebre auxili immediatament.

Els buits i obertures per l’elevació de materials i, en general tots els que s’obrin o es deixin oberts als forjats o plataformes



No puguin relliscar o caure.

de treball, seran convenientment protegits mitjançant baranes sòlides, malles electrosoldades o altres elements semblants,

Tots els treballadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva categoria

sòlids i estables, d’acord amb les necessitats del treball.

professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà l’execució de treballs per

Les escales que comuniquin les diferents plantes o pisos de l’obra hauran de salvar cada una, només l’alçada entre dos

operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients, quan això pugui ser causa de riscos per la seva

pisos consecutius. Podran ser de fàbrica, metàl·liques o de fusta, sempre que reuneixin les condicions suficients de

salut o per la resta dels treballadors.

resistència, amplitud i seguretat i col·locades de manera que estaran degudament protegits els costats oberts. Les escales

Per l’assignació de tasques nocturnes i treballs extraordinaris es seleccionarà els treballadors segons la seva capacitat física

de mà de fusta tindran els travessers d’una sola peça. No s’admetrà, per tant, la unió de dues escales, o que els esglaons

i prèvia determinació dels límits generals i particulars.

no estiguin ben encaixats.

6.7.3

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d’estar situades a distancia suficient de les portes, accessos,

Zones d’especial risc

Les zones de l’obra que suposin riscos especials, com per exemple magatzems de combustible, centres de transformació,
etc, hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar-hi.

passos de vianants, passadissos i escales. Les zones de trànsit i vies de circulació s’hauran de mantenir en tot moment
lliures d’objectes o obstacles que impedeixin la seva utilització adequada. Hauran d’estar clarament marcades i
senyalitzades i suficientment il·luminades.

S’hauran de prendre les mesures necessàries per protegir als treballadors autoritzats a penetrar a les zones de risc

Cap porta d’accés als llocs de treball o a les diferents plantes romandrà tancada de manera que impedeixi la sortida durant

especial, assegurant-se que només hi accedeixen aquells treballadors que hagin rebut la informació i formació adequades.

els períodes de treball. Les portes d’accés a les escales no s’obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre

Les zones de perill hauran d’estar senyalitzades de forma clarament visible i intel·ligible i hauran de delimitar-se i

replans d’igual amplada a la d’aquells. Totes aquelles zones que es quedin sense protecció estaran tancades per evitar que

senyalitzar-se les àrees d’accés prohibit.

els operaris es puguin apropar a les zones perilloses. A més, es disposarà de la senyalització necessària.

Ingeniería de Arquitectura, SLP
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6.7.5

Treballs amb riscos especials

capacitat inferior o igual a un litre i que continguin substàncies líquides molt tòxiques, tòxiques o corrosives, hauran de dur

La manipulació i emmagatzematge de substàncies susceptibles de produir pols, emanacions, olors, gasos o boires
corrosives, o radiacions, que posin especialment en perill la salut o la vida dels treballadors, s’efectuarà en locals o recintes

una indicació de perill fàcilment observable.

aïllats i pel menor nombre de treballadors possible, adoptant les degudes precaucions que els Reglaments d’aplicació

6.7.7

indiquin.

Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, artificial o mixta apropiada a les operacions o treballs que

La utilització d’aquestes substàncies es realitzarà preferentment en llocs tancats, que impedeixin la sortida al medi ambient
de l’element nociu i si això no és possible, les emanacions, boires, vapors i gasos que produeixin es captarà per mitjà
d’aspiració en el seu lloc d’origen, per evitar la seva difusió. S’instal·larà, a més, un sistema de ventilació general eficaç,
natural o artificial, que renovi constantment l’aire d’aquests locals.
En el cas que hi hagi grans fugues de gasos produïts per accidents o ruptures de les instal·lacions, màquines, envasos o

Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit

s’efectuïn. S’aprofitarà sempre que sigui possible els horaris amb il·luminació natural. S’haurà d’intensificar la il·luminació
de màquines, aparells i dispositius perillosos, llocs de treball i de trànsit amb risc de caigudes, escales i a les sortides
d’urgència o emergència.
S’haurà de graduar la llum als llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. Quan existeixi il·luminació natural
s’evitaran, quan sigui possible, les ombres que dificulta els treballs a realitzar.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al

útils, s’adoptaran les següents mesures:

treballador.

1.

Els treballadors evacuaran el local o recinte ordenadament i amb la màxima rapidesa.

2.

S’aïllarà el perill per evitar la seva propagació.

En les zones de treball i de trànsit on manqui il·luminació natural, o quan aquesta sigui insuficient o es projectin ombres que

3.

S’atacarà el perill amb els mitjans més eficaços.

dificulti els treballs, o durant les hores nocturnes, s’usarà il·luminació artificial. S’utilitzaran, en el seu cas, punts de llum

En les dependències, locals, recintes o llocs de l’obra on es manipulin, emmagatzemin, produeixin o usin substàncies que

portàtil proveïts de proteccions antixoc, focus o altres elements que proporcionin la il·luminació requerida per cada treball.

originin riscos s’indicarà el perill potencial amb senyals vistosos i les instruccions a seguir per evitar accidents o atenuar els

Quan l’activitat exigeixi il·luminació artificial intensa en un lloc determinat, es combinaran la il·luminació general amb un altre

seus efectes.

complementària, adaptada a la tasca que s’efectuï i disposada de tal manera que s’evitin enlluernaments.

El personal empleat en treballs amb riscos especials serà prèviament instruït per tècnics competents i haurà de demostrar la

S’evitaran els contrastos forts de llum i ombres per poder apreciar els objectes en les seves tres dimensions, prohibint-se

seva suficiència. Els recipients que continguin substàncies explosives, corrosives, tòxiques o infeccioses, irritants o

l’ús de fonts de llum que produeixin oscil·lacions en l’emissió del flux lluminós o que siguin de colors.

radioactives seran retolats visiblement, indicant el seu contingut i les precaucions per l’ús i manipulació per part dels

La il·luminació artificial haurà d’oferir garanties de seguretat, no viciar la atmosfera del lloc de treball ni presentar cap perill

treballadors que correspongui, tal i com indica la normativa de senyalització de productes.

d’incendi o explosió.

S’evitaran els olors persistents o especialment molestos mitjançant els sistemes de captació i expulsió més eficaços i, si fa

Als locals i llocs de treball amb risc d’incendi o d’explosió pel tipus d’activitats desenvolupades, substàncies

falta i només en el cas que hagin fallat els altres sistemes s’usaran obligatòriament EPI, per exemple màscares respiratòries
de protecció. Als recintes de l’obra on es fabriquin, dipositin o manipulin substàncies tòxiques per la salut dels treballadors,
s’eliminaran les mateixes pel procediment més eficaç i es dotarà als treballadors exposats a tal risc de màscares
respiratòries i protecció del cap, ulls i parts nues de la pell.
Els treballadors exposats a substàncies corrosives, irritants, tòxiques i infeccioses o a radiacions perilloses hauran d’estar
proveïts de robes de treball i elements de protecció personal adequats i seran informats verbalment i per mitjà d’instruccions
escrites dels riscos inherents a la seva activitat i medis previstos per a la seva protecció.

6.7.6

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació serà antideflagrant.
Es disposarà d’il·luminació d’emergència adequada a les dimensions dels locals i nombre de treballadors ocupats
simultàniament i amb capacitat de mantenir al menys durant una hora una intensitat de cinc lux. La seva font d’energia serà
independent del sistema normal d’il·luminació.
Els locals, llocs de treball i zones de trànsit en que els treballadors estiguin particularment exposats a riscos en cas d’avaria
de la il·luminació artificial hauran de disposar d’una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.

6.7.8

Productes, materials i substàncies perilloses

Els productes, materials i substàncies químiques d’utilització a l’obra treball que impliquin algun risc per la seguretat o la

Sorolls i vibracions

Els sorolls i vibracions s’evitaran i reduiran al seu origen, minimitzant la seva propagació als llocs de treball.

salut dels operaris s’hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats de forma que identifiquin clarament el seu

L’ancoratge de màquines i aparells que produeixin sorolls o vibracions es realitzarà amb les tècniques més eficaces, a fi de

contingut i els riscos que el seu emmagatzematge, manipulació o utilització comportin.

aconseguir un òptim equilibri estàtic i dinàmic; per exemple, en el cas de les bancades, el pes ha de ser superior a 1,5 a 2,5

S’Haurà de proporcionar als treballadors la informació i instruccions sobre la seva correcta utilització, les mesures

vegades al de la màquina que suporta, per aconseguir l’aïllament de l’estructura general.

preventives addicionals que s’han de prendre i els riscos que comporten tant el seu ús normal com la incorrecta o

Les màquines que produeixin sorolls o vibracions molestes s’aïllaran adequadament.

inadequada manipulació.

S’extremarà la cura i manteniment de les màquines i aparells que produeixin vibracions molestes o perilloses pels

No s’admetran a obra envasos de substàncies perilloses que no siguin els originals i que no compleixin amb les disposicions

treballadors i molt especialment els òrgans mòbils i els dispositius de transmissió de moviment de les vibracions que

vigents sobre la matèria. Aquestes consideracions es faran extensives a l’etiquetatge dels envasos. Els envasos de

generen aquelles.

Ingeniería de Arquitectura, SLP
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El control dels sorolls agressius als llocs de treball no es limitarà a l’aïllament del focus que els produeix, si no que també

6.7.11 Abocament i retirada de runes

s’hauran d’adoptar les mesures tècniques necessàries per evitar que els fenòmens de reflexió i ressonància assoleixin

Les àrees de desenrunament hauran d’acotar-se de manera ben visible, per què ningú, passi sota les mateixes. Si s’utilitzen

nivells perillosos per la salut dels treballadors.

els buits de patis o d’ascensor per aquesta operació, es farà de manera exclusiva, deixant ben senyalitzada la prohibició del

A partir dels 80 decibels i sempre que no s’aconsegueixi la disminució del nivell sonor per altres procediments, s’empraran

pas. Les runes s’hauran de mullar lleugerament abans de treure-les. En cas que els llocs per on hagin de llençar-se les

obligatòriament dispositius de protecció personal, com taps auditius, cascos, etc.
Les màquines o eines que originin vibracions hauran d’estar proveïdes de forquilles o altres dispositius esmorteïdors, a més
al treballador que les utilitzi se li proporcionaran equips de protecció antivibratori.

runes presentin risc de caiguda al buit dels operaris que realitzen l’operació, hauran de disposar-se elements de protecció,
com baranes o apuntalaments. Quan l’operació es realitzi des de varies plantes d’alçada, serà preferible la utilització de
conductes o "trompes d’elefant", que s’hauran de fixar degudament a cada forjat i tindran el seu extrem inferior una mica
inclinat, per reduir la velocitat de caiguda dels materials.

Les màquines operadores automòbils que produeixin vibracions estaran proveïdes de seients amb esmorteïdors i els
conductors se’ls hi proporcionaran equips de protecció personal adequats, com ulleres, guants, etc.

6.7.9

6.7.12 Equips de protecció
Els equips de protecció individual hauran d’utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se

Ordre i neteja de l’obra

suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures d’organització del treball. En qualsevol cas,

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit i els locals i llocs de treball, així com els serveis d’higiene i benestar dels

els equips hauran de ser adequats per la protecció dels riscos i tenir en compte les condicions existents al lloc de treball i les

treballadors, s’hauran de mantenir sempre en bon estat de neteja.

circumstàncies personals del treballador, havent-se d’adequar el mateix després dels necessaris ajustos.

Les vies de circulació interior i zones de trànsit, així com els locals i llocs de treball, hauran d’estar sempre lliures

Abans de la utilització i disponibilitat dels equips de protecció hauran de portar-se a terme les verificacions oportunes a

d’obstacles, protuberàncies, buits, elements punxeguts o tallants, substàncies lliscants i, en general, de qualsevol element

l’objecte de comprovar la seva idoneïtat. Així mateix, haurà de portar-se a terme el manteniment periòdic i el control del

que pugui ser causa de risc per la salut i seguretat dels treballadors.

funcionament de les instal·lacions, elements i dispositius de seguretat.

Als locals i llocs de treball i les zones de trànsit susceptibles de produir pols, la neteja s’efectuarà per mitjans humits quan no

Els elements per la protecció dels treballadors seran instal·lats i usats en les condicions i de la forma recomanada pels

sigui perillós, o mitjançant aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. Tots els locals i llocs de treball s’hauran de
sotmetre a una neteja periòdica, amb la freqüència necessària per evitar l’acumulació de brutícia. Quan el treball sigui
continu s’extremaran les precaucions per evitar efectes desagradables o nocius de la pols i residus i els obstacles propis
que la neteja pugui causar al treball.

fabricants i subministradors. S’haurà de proporcionar als treballadors la informació que indiqui el tipus de risc al que van
dirigits, el nivell de protecció enfront al mateix i la forma correcta d’ús i manteniment.

6.7.13 Equips de treball
Els equips de treball hauran de ser adequats a l’activitat que hagi de realitzar-se amb ells i convenientment adaptats a tal

Les operacions de neteja es realitzaran amb major cura als voltants dels llocs ocupats per màquines, aparells o dispositius.
El paviment no estarà entollat i es conservarà net d’oli, greixos o altres matèries lliscants.

efecte, de forma que garanteixin la protecció dels treballadors durant la seva utilització o la reducció dels riscos existents.
Hauran de ser objecte de verificació prèvia i del adequat control periòdic i manteniment, que els conservi durant tot el temps

Els operaris encarregats de la neteja dels locals, llocs de treball o d’elements de les instal·lacions de l’obra, que corrin risc

d’utilització pel treball en bones condicions de seguretat.

per a la salut motivat per executar la seva feina, se’ls hi proporcionarà l’equip de protecció individual adequat. Els aparells,

La maquinària, equips i útils de treball hauran d’estar proveïts de les proteccions adequades i hauran de ser instal·lats i

màquines i instal·lacions s’hauran de mantenir sempre en bon estat de neteja per part dels treballadors encarregats de la

utilitzats en les condicions, forma i pels fins recomanats pels subministradors, de manera que s’asseguri el seu ús sense

seva utilització.

riscos pels treballadors.

Els líquids de neteja o desengreixat seran preferentment detergents. En els casos en que sigui imprescindible netejar o

restriccions d’ús, maneig, conservació i manteniment dels equips de treball, per què la seva utilització es produeixi sense

desengreixar amb benzina o altres derivats del petroli, estarà prohibit fumar en les proximitats, i s’haurà de senyalitzar

risc pels operaris.

aquesta prohibició.

Hauran de proporcionar-se als treballadors la informació i instruccions necessàries sobre

6.7.14 Ventilació, temperatura i humitat

6.7.10 Evacuació de materials i residus

En cas d’utilitzar una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament. Als llocs i locals de treball

S’haurà de planificar de forma adequada l’evacuació i transport de materials, terres, runes i residus, de manera que els

i annexes es mantindran, per mitjans naturals o artificials, condicions atmosfèriques adequades, evitant l’aire viciat, excés de

treballadors no estiguin exposats a riscos per la seguretat o la salut i estiguin degudament protegits contra infeccions o

calor o fred, humitat o sequera i els olors desagradables.

altres factors derivats d’aquestes operacions.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boires despreses als locals o llocs de treball o als seus voltants seran

L’evacuació o eliminació de residus es realitzarà bé directament, prèvia desinfecció i desratització en el seu cas, mitjançant

extretes en el seu lloc d’origen, evitant la seva difusió per l’atmosfera. Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells

canonades o bé en recipients adequats. Igualment hauran de ser eliminades o evacuades les aigües residuals i les

nocius de contaminació física, química o biològica. A aquest efecte s’hauran de deixar en les condicions òptimes els llocs de

emanacions molestes o perilloses. Es disposarà de lones, malles o recipients adequats per evitar l’abocament durant el

treball.

transport de productes i materials a l’abocador.
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En cap cas l’anhídrid carbònic o ambiental podrà sobrepassar la proporció de 50/10.000 i el monòxid de carboni la de

seguretat, excepte quan existeixin baranes de seguretat que protegeixin el buit. En qualsevol cas, com mesura

1/10.000. Als llocs de treball tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i treballador serà, al menys, de 30 a 50

complementària, l’operari podrà usar allargaderes que li facilitin l’apropament de les càrregues, si bé la seva longitud haurà

metres cúbics, excepte que s’efectuï una renovació total de l’aire varies vegades per hora, no inferior a 6 vegades per

de quedar limitada per evitar caigudes al buit.

treballs sedentaris ni a 10 vegades per treballs que exigeixin esforç físic superior al normal.

Es donaran instruccions per que no es deixin càrregues suspeses sobre altres operaris, ni sobre zones de l’exterior de l’obra

La circulació d’aire en locals tancats es realitzarà de manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents molestes i

que puguin afectar a persones, vehicles o altres construccions. L’operador de la grua es col·locarà en un lloc que tingui

que la velocitat de l’aire no superi els 15 m/min amb temperatura normal, ni els 45 m/minut en ambients molt calorosos.

suficient visibilitat i si això no fora possible utilitzarà l’auxili d’altres persones que l’avisin per sistemes de senyals

La temperatura durant el temps de treball haurà de ser adequada a l’organisme humà, tenint en compte els mètodes de

preestablerts. Aquest extrem es recull en un altre apartat d’aquest Plec. Es prohibirà romandre sota les càrregues suspeses

treball que s’apliquin i les condicions del lloc de treball. Als llocs de treball on els treballadors estiguin exposats a altes o

per les grues. Es suspendran els treballs quan hi hagi forts vents.

baixes temperatures, caldrà evitar les variacions brusques pel mitjà més eficaç. Es prohibeix usar brasers i sistemes de calor

6.7.15.3

per flama lliure

No es deixaran materials a les vores dels forjats excepte que s’adoptin mesures que evitin caigudes dels materials al buit.

Tots els treballadors hauran d’estar degudament protegits contra les radiacions directes i excessives de calor i contra
qualsevol influència climàtica que pogués comprometre la seva seguretat i/o salut. Quan els treballadors ocupin llocs de

CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O EINES

7

treball a l’aire lliure, aquest hauran d’estar de ser de tal manera que estiguin protegits de les inclemències del temps.
Quan les condicions climàtiques i meteorològiques siguin adverses i allò pugui ser causa de riscos addicionals per la salut i

Condicions posteriors als treballs

7.1

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O EINES

la seguretat dels treballadors, s’hauran de suspendre, si és necessaro, els treballs afectats, fins que no es restableixin les
condicions normals. Als treballs que s’hagin de realitzar en locals o llocs amb extremat fred o calor, es limitarà la

7.1.1

Definició

permanència dels operaris establint, en el seu cas, els torns adequats o s’interrompran les activitats si fos necessari.

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament,
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular

6.7.15 Hissat de càrregues
6.7.15.1

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també
cobreix:

Condicions prèvies

Àrea de treball: Haurà d’evitar-se el pas de persones sota càrregues en suspensió i, sempre que sigui possible, haurà

-

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

d’acotar-se la zona d’hissat de les càrregues.

-

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no

Hissat de materials a granel: Per l’hissat, a les diferents plantes de l’obra, de materials a granel, s’usaran bateas en que
els laterals disposin d’una protecció a base de malla electrosoldada o de xapa, que eviti que les càrregues puguin caure.

sigui una peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a

En cap cas les càrregues sobrepassaran les vores de les bateas.

garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut

Hissat de paquets de maons: Els paquets amb embalatge plastificat no podran hissar-se directament, sense recolzar-se

la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

prèviament sobre palets de fusta o metàl·lics i hauran de lligar-se, a més, amb fleixos o elements similars, que evitin la seva
bolcada.
Càrrega de materials de desenvolupament longitudinal: Per a l’elevació de puntals, taulons, biguetes, etc. i materials de
similars característiques, es realitzarà un lligat previ de les peces per impedir que puguin lliscar i, per tant, caure peces del
conjunt de la càrrega.

7.1.2

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC),
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes

Elevació de formigó: Per l’elevació de pastes (morters, formigons,...) s’usaran cubilots amb comporta de descàrrega i

UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,

potes de recolzament. S’haurà de vigilar que els cubilots aboquin part de la càrrega durant el transport, degut a excés de la

en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

mateixa.

-

Nom del fabricant.

-

Any de fabricació, importació i/o subministrament.

En cada planta es disposaran viseres en voladís per facilitar la recollida de càrregues. Aquestes viseres, en plantes

-

Tipus i número de fabricació.

successives, es col·locaran alternades per evitar interferències d’unes amb les altres. Al Pla de Seguretat i Salut hauran de

-

Potència en Kw.

figurar les seves ubicacions. Els operaris que hagin de recollir les càrregues a cada planta hauran d’utilitzar cinturó de

-

Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

6.7.15.2

Condicions durant els treballs
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7.2

7.2.1

CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES

advertència, a més, dels riscos i situacions anormals previsibles. La informació gràfica o verbal haurà de ser comprensible
pels treballadors afectats. Els treballadors que usin o mantinguin equips amb riscos específics rebran una formació obligada
i pròpia sobre aquests equips.

Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Eines hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat pels
seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats serà seleccionat de manera que no ocasioni riscos afegits per
la seguretat i salut dels treballadors o a tercers. Els equips de treball i elements constitutius d’aquests o aparells acoblats a

Es preveuran els mitjans adequats pel transport dels equips a fi de efectuar-lo amb sense riscos. A aquests efectes, en
equips estacionaris:
1.

S’indicarà el pes de l’equip o parts desmuntables d’aquest.

2.

S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat de l’equip i es subjectarà aquest de forma adequada.

3.

Els equips o parts d’ells de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots

ells estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades a perills quan el seu muntatge,

els casos s’indicarà la forma d’amarrament.

utilització i manteniment s’efectuïn conforme a les condicions previstes pel fabricant.

Es donaran les instruccions necessàries per que el muntatge dels equips de treball pugui efectuar-se correctament i sense
Les diferents parts dels equips, així com els seus elements constitutius, han de poder resistir al llarg del temps els esforços
a que vagin a estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions
normals d’utilització previstes.

riscos. Es facilitaran les instruccions necessàries pel funcionament normal dels equips de treball, indicant els espais de
maniobra i de zones perilloses que puguin afectar a persones com a conseqüència del seu funcionament.
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Eines

Els equips a utilitzar estaran basats en les condicions i característiques específiques del treball a realitzar i als riscos

7.2.5

existents al centre de treball i compliran les normes i disposicions en vigor que els hi siguin d’aplicació, en funció de la seva

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la

tipologia, ús i posterior utilització pels treballadors. No podran utilitzar-se per operacions i en condicions per les quals no

utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘, a més es tindran en compte les següents.

siguin adequats ni hagin estat fabricats. Les parts accessibles dels equips no hauran de tenir arestes agudes o tallants que

Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per la seguretat o la salut dels treballadors,

puguin produir ferides.

l’empresa adoptarà les mesures necessàries per evitar-ho. Els equips disposaran de dispositius o proteccions adequades

7.2.2

que eliminin els riscos d’atrapament als punts d’operació, com ara resguards fixos, dispositius apartacossos, barra de

Senyalitzacions

Els equips de treball haurà de dur les advertències i senyalitzacions indispensables per garantir la seguretat dels
treballadors. Els sistemes d’accionament d’un equip de treball que tinguin incidència en la seguretat hauran de ser
clarament visibles i identificables i, quan correspongui, estar identificats amb la senyalització adequada.

parada, dispositius d’alimentació automàtica, etc.
L’empresa adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball posats a disposició dels treballadors
siguin adequats i tinguin la funció adequada per les unitats de l’obra que s’han d’executar i convenientment adaptats a tal
afecte, de forma que no quedi afectada la seguretat i salut dels treballadors al utilitzar-los.

7.2.3

Mesures de protecció

Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors contra els riscos d’incendi o d’escalfament del propi

Els equips proveïts d’elements giratoris en que una ruptura o despreniment pugui originar danys hauran d’estar dotats d’un
sistema de protecció que retingui els possibles fragments, impedint el seu impacte sobre les persones. Quan existeixin

equip, o d’emanacions de gasos, pols, líquids, vapors o altres substàncies produïdes per aquest.

parts de l’equip en que la pèrdua de subjecció pugui donar lloc a perills, s’hauran de prendre precaucions addicionals per

Tot equip de treball haurà de ser adequat per prevenir el risc d’explosió del propi equip o de substàncies que emeti o que

evitar que aquestes parts puguin lesionar persones.

utilitzi o emmagatzemi. Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de

Els equips s’hauran de dissenyar, construir, muntar, protegir i mantenir per esmorteir els sorolls i les vibracions produïts, a fi

contactes directes i indirectes amb l’electricitat.

de no causar danys a la salut de les persones. En qualsevol cas, s’evitarà l’emissió de sorolls de nivell superior als límits

Per evitar la pèrdua d’estabilitat de l’equip de treball, especialment durant el seu funcionament normal, es prendran les
mesures tècniques adequades, d’acord amb les condicions d’instal·lació i utilització previstes pel fabricant.
Qualsevol equip de treball que generi riscos deguts a emanacions de gasos, vapors o líquids o emissions de pols haurà
d’estar proveït de dispositius adequats de captació i/o extracció a prop de la font corresponent a aquests riscos. Els equips
capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar a la salut de les persones estaran proveïts de sistemes
de protecció eficaços.

7.2.4

establerts per la normativa vigent. Qualsevol equip de treball que aporti riscos deguts a caigudes d’objectes, projeccions,
explosions o ruptures dels seus elements o del material que treballin haurà d’estar proveït de dispositius de seguretat
adequats a aquests riscos.
Quan els elements mòbils d’un equip de treball presentin riscos de contacte mecànic que puguin suposar accidents, hauran
d’anar equipats amb protectors o dispositius que impedeixin l’accés a les zones perilloses o que parin les maniobres
perilloses abans de permetre l’accés a aquestes zones.
Els protectors i dispositius de protecció:

Informació i instruccions

El contractista està obligat a facilitar al treballador informació sobre els equips de treball, el seu maneig, ús i manteniment
requerit, mitjançant fulletons gràfics i, en cas necessari, mitjançant cursos formatius en les matèries corresponents; amb
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c.

No hauran de ser fàcils d’enretirar o d’inutilitzar.

de reparació, transformació, manteniment o conservació hauran de ser realitzats per treballadors específicament capacitats

d.

Hauran d’estar situats a suficient distància de la zona perillosa.

per la tasca.

e.

No hauran de limitar l’observació del cicle de treball.

f.

Hauran de permetre les intervencions indispensables per la col·locació i/o la substitució dels elements, així com
pels treballs de manteniment, limitant l’accés únicament al sector en que hagi de realitzar-se el treball i, a ser

Les operacions de manteniment s’hauran de poder efectuar quan l’equip de treball està parat. Si allò no fos possible,
s’hauran de poder adoptar les mesures de protecció pertinents per l’execució d’aquestes operacions, o aquests hauran de
poder-se efectuar fora de les zones perilloses.

possible, sense desmuntar el protector o el dispositiu de protecció.
Les parts d’un equip de treball que assoleixin temperatures elevades o molt baixes hauran d’estar protegides, quan

Els treballadors hauran de ser instruïts i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per efectuar les
operacions de producció, ajust i manteniment dels equips de treball. Per cada equip de treball que disposi un llibre de

correspongui, contra els riscos de contacte o proximitat dels treballadors.

manteniment és necessari que aquest es trobi actualitzat.

Tot equip de treball haurà d’estar proveït de dispositius clarament identificables que permetin aïllar-los de cada una de les

Haurà d’establir-se un pla de manteniment rigorós. Així mateix, diàriament es comprovarà l’estat de funcionament dels

seves fonts d’energia. Només podran connectar-se de nou quan no existeixi cap perill pels treballadors afectats. Els
sistemes d’accionament no hauran d’ocasionar, en la seva manipulació, riscos addicionals. Així mateix, no hauran d’aportar

òrgans de comandament i elements sotmesos a esforç.

riscos com a conseqüència d’una manipulació involuntària.

7.2.7

L’operari que usi un equip haurà de poder assegurar-se, des del seu lloc de treball, de l’absència de persones en les zones

7.2.7.1

perilloses afectades per l’equip. Si no és possible, la posada en marxa haurà d’anar sempre precedida d’una senyal acústica
i/o visual. Les senyals emeses per aquests sistemes hauran de ser perceptibles i comprensibles fàcilment i sense
ambigüitats.

Màquines
Condicions generals

La maquinària a utilitzar a l’obra haurà de complir amb les disposicions vigents sobre la matèria amb la finalitat d’establir els
requisits necessaris per obtenir un nivell de seguretat suficient, d’acord amb la pràctica tecnològica del moment i a fi de
preservar a les persones i els bens dels riscos de la instal·lació, funcionament, manteniment i reparació de les màquines.

Els sistemes d’accionament hauran de ser segurs. Una avaria o dany d’aquests sistemes no haurà de conduir a una situació
perillosa. La posada en marxa d’un equip de treball només s’haurà de poder efectuar mitjançant una acció voluntària sobre
un sistema d’accionament previst a tal efecte.
Cada equip de treball haurà d’estar proveït d’un sistema d’accionament que permeti la seu parada total en condicions de
seguretat.

Tota màquina de nova adquisició haurà de complir en origen les condicions adequades al seu treball, tant de tipus operatiu
com de seguretat i s’exigirà al seu fabricant la justificació del seu compliment.
Tota màquina o equip ha d’anar acompanyat d’un manual d’instruccions redactat pel seu fabricant o, en el seu cas, per
l’importador. En aquest manual, figuraran les característiques tècniques i les condicions d’instal·lació, ús i manteniment,
normes de seguretat i aquelles altres gràfiques que siguin complementàries pel seu major coneixement.

Les ordres de parada de l’equip de treball tindran prioritat sobre les ordres de posada en marxa. Si un equip es para, encara
que sigui momentàniament, per una fallada en l’alimentació d’energia i la posada en marxa posterior pot suposar un risc,
s’haurà de disposar dels mitjans per tal que no es pugui posar en marxa de forma automàtica al ser restablerta l’alimentació

D’aquest manual s’exigirà una copia en que el text figuri en castellà o català. Tota màquina portarà una placa de
característiques en la qual figurarà, al menys, la informació següent:

d’energia.



Nom del fabricant.

Si la parada d’un equip es produeix per l’actuació d’un sistema de protecció, la nova posada en marxa només serà possible



Any de fabricació i/o subministre.

després de restablertes les condicions de seguretat i previ accionament del òrgan que ordeni la posada en marxa.



Tipus i numero de fabricació.

7.2.6



Potència.



Contrasenya d’homologació, si procedeix.

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva
‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

Aquesta placa serà de material durable i estarà fixada sòlidament a la màquina i situada en zona de fàcil accés per a la seva

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les

lectura una cop instal·lada. Abans de l’ús de màquines que impliquin riscos a persones diferents al seus usuaris habituals,

instruccions del fabricant.

hauran d’estar disposades les corresponents proteccions i senyalitzacions.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.

Si com resultat de revisions o inspeccions de qualsevol tipus, s’observés un perill manifest o un excessiu risc potencial,

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador.
L’empresa adoptarà les mesures necessàries amb el fi de que, mitjançant el seu manteniment adequat, els equips de treball
es conservin durant tot el temps d’utilització el nivell satisfactori de les condicions de seguretat i salut requerides. Els treballs

Ingeniería de Arquitectura, SLP

d’immediat es paralitzarà la màquina en qüestió i s’adoptaran les mesures necessàries per eliminar o reduir el perill o risc.
Una cop corregida, haurà de sotmetre’s a nova revisió per a la seva sanció. La substitució d’elements o de peces per
reparació de la màquina es faran per altres d’igual origen o, en el seu cas, de demostrada i garantida compatibilitat. Els
òrgans mòbils o elements de transmissió en les màquines estaran disposats o, en el seu cas, protegits de manera que
elimini el risc de contacte accidental amb ells.
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L’estructura metàl·lica de la màquina fixa estarà connectada al circuit de posta a terra i el seu quadre elèctric disposarà d’un

Les zones per on circulen aquests vehicles no presentaran grans irregularitats en la seva superfície. No s’ha de circular per

interruptor magnetotèrmic i un diferencial, en el cas de que aquest quadre sigui independent del general.

pendents o rampes superiors al 20% en terrenys humits, i al 30% en terrenys secs.

Les màquines elèctriques hauran de disposar dels sistemes de seguretat adequats per eliminar el risc de contacte elèctric o

La pujada per pendents amb càrrega s’efectuarà marxa enrere, per evitar pèrdues d’equilibri i bolcades. Per l’abocament de

minimitzar les seves conseqüències en cas d’accident. Aquests sistemes sempre es mantindran en correcte estat de

terres o materials a peu de rases, pous, buits en general o talussos, s’hauran de col·locar topalls que impedeixin el total

funcionament. Les màquines disposaran de dispositius o de les proteccions adequades per evitar el risc d’atrapament al

apropament i que asseguri la no bolcada de la màquina sobre l’excavació.

punt d’operació, com: resguards fixos, apartacosos, barres de parada, autoalimentació, etc.

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita al cubilot dels dumpers. Abans d’iniciar la marxa de la màquina es

Pel transport exterior de les màquines es donaran les instruccions precises, s’arbitraran els mitjans adequats i es compliran

revisarà la càrrega en quant a pes i disposició, de manera que sigui admissible, no desequilibri la màquina ni presenti risc de

les normatives que els òrgans oficials que intervinguin tinguin dictades i afectin al transport en qüestió. El muntatge de les

d’ensorrament.

màquines es farà sempre per personal especialitzat i dotat dels mitjans operatius i de seguretat necessaris.
A l’obra existirà un llibre de registre al que s’anotaran, per la persona responsable, totes les incidències que es donin amb
les màquines en el seu muntatge, ús, manteniment i reparacions, amb especial incidència als riscos que siguin detectats i
als mitjans de prevenció i protecció adoptats per eliminar o minimitzar les seves conseqüències.
No es podran usar les màquines en treballs diferents pels que han sigut dissenyades i fabricades. Serà senyalitzat o acotat
l’espai d’influència de les màquines en funcionament que puguin ocasionar riscos.

Es prohibeix omplir massa amunt la càrrega que impedeixi la correcta visió del conductor.
Mai serà abandonat un dúmper en marxa. Si el motiu pel que s’incorre en aquesta temeritat és un fallada en el seu sistema
d’arranc, serà retirat d’immediat a taller per ser reparat.
L’abandonament sempre es farà a màquina parada, enclavada i, en cas necessari, calçada per a la seva fixació. Per
circular la màquina per via pública estarà autoritzada per l’empresa, disposarà dels pertinents permisos i la seva conducció
es farà respectant les normes marcades pel Codi de Circulació.

El personal de manipulació, manteniment, conductors en el seu cas, i personal de maniobres hauran d’estar degudament

Manteniment

qualificats per la utilització de la màquina de que es tracti. El personal de manteniment serà especialitzat.
Al acabar el treball, el vehicle serà netejat de matèries adherides amb aigua. Les revisions i reparacions de la màquina
7.2.7.2

Maquinària de transport horitzontal

7.2.7.2.1

seran realitzades per personal especialitzat.

No s’hauran de realitzar reparacions improvisades per persones no

qualificades. Les màquines seran greixades, vigilats els seus nivells i mantingut en bones condicions d’ús el seu sistema de

Carretilla mecànica (dumper)

arranc i frenat. Es aconsellable la existència d’un llibre de manteniment on s’anoten les dades d’incidències observades en

Màquina

la seva conducció, manteniment, reparacions i comportament de les proves realitzades una cop reparat.

El seient i els comandaments hauran de reunir condicions ergonòmiques per la conducció. Haurà de posseir pòrtic de
seguretat, amb resistència tant a la deformació com a la compressió. Tots els òrgans de direcció i frenat estaran en bones

7.2.7.2.2

condicions d’ús. Els d’arrencada manual mitjançant maneta, aquesta tindrà la longitud necessària i la forma adequada per

Tots els vehicles dedicats a transport de materials hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reserva el dret

que en el seu gir no colpegi a elements pròxims de la màquina.

d’admissió en funció de la posta al dia de la documentació oficial del vehicle, en especial en referència a les revisions

Manipulació

obligatòries de l’ITV. Són extensives a aquest tipus de vehicles les exigències i normes donades al punt corresponent als

El maquinista del vehicle haurà de posseir el permís de conduir classe B2. Aquesta mesura es aconsellable fins i tot pel

Camió de transport de materials

aspectes generals de les màquines.

trànsit a l’interior de l’obra. Per girar la maneta de l’arrencada manual, s’acollirà col·locant el dit polze del mateix costat que

Les càrregues es repartiran sobre la caixa amb suavitat, evitant descàrregues brusques i/o d’alçada considerable que

els altres de la ma. Una cop utilitzada la maneta a l’arrencada, serà extreta del seu allotjament i guardada en un lloc

desnivelli l’horitzontalitat de la càrrega i carregui més unes zones que altres del camió. S’evitarà saturar el remolc de

reservat al mateix vehicle. Quedarà totalment prohibida la conducció sense prèvia autorització de l’empresa. Per la

càrrega fins al límit d’abocament de la caixa. Quan la càrrega sigui de materials sòlids, l’alçada màxima serà en funció de

conducció, el maquinista farà ús de botes amb soles antilliscants, guants de cuir, casc de seguretat no metàl·lic classe N,

l’alçada de gàlib permissible, la menor de les permeses a l’exterior o a l’interior de l’obra. Quan el material sigui disgregat, el

amb cinta de subjecció, i cinturó antivibratori.

“turó” de càrrega formarà una pendent màxima, per tots seus costats, del 5 % .

És obligatori en la conducció dels dumpers no excedir la velocitat de 20 km/h, tant a l’interior com a l’exterior de l’obra.

Es procurarà que les càrregues disposades a abocador vagin humides, amb l’objecte d’evitar la formació de polsegueres.

Qualsevol anomalia observada en la utilització dels dumpers es posarà en coneixement de la persona responsable, per que

És necessari tapar mitjançant malla fina les càrregues de materials solts durant el seu transport exterior de l’obra, per evitar

sigui corregida a la major brevetat possible, i si representa un risc greu d’accident es suspendrà el seu servei fins que sigui

abocaments i riscos derivats dels materials caiguts.

reparada.

En cap cas el conductor del vehicle abandonarà aquest amb el motor en marxa o sense immobilitzar degudament. Els

Quan s’observi una actitud perillosa del maquinista, en la seva forma de conducció i ús de la màquina, serà substituït

materials solts o disgregats hauran d’anar coberts de manera que s’eviti el seu abocament durant el transport.

d’immediat. Queda prohibit que viatgin altres persones sobre la màquina si aquesta no està configurada i autoritzada per
7.2.7.2.3

aquest fet.
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Camió formigonera
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Son d’aplicació aquí les mesures preventives expressades per les màquines en general i els camions de transport de

rebutjaran les mànegues que apareguin desgastades o esquerdades. Les unions de mànegues es realitzaran per mitjà de

materials. L’ompliment de la cisterna haurà de ser de forma que, respectant la capacitat de servei, no vessi material en

ràcords especials. Queda prohibit realitzar greixats o altres operacions de manteniment amb el compressor en marxa.

operacions simples, com son la circulació per superfícies d’irregularitat mitja i el frenat normal del vehicle.
Els accessos als talls seran ferms, per evitar accidents. Les pendents de possibles rampes d’accés als talls no seran
superiors al 20%. S’utilitzaran taulons o xapes per salvar irregularitats o zones toves del terreny de pas. Els operaris que
manegin canaleta en l’operació d'abocament des de l’exterior d’una excavació evitaran, en lo possible, estar situats a una
distància de la seva vora inferior a 60 cm.
Queda expressament prohibit estacionar els vehicles-formigonera a una distància menor de 2 metres de la vora d’una
excavació en profunditat, sense cap mitjà de protecció. En cas de ser necessària una aproximació major serà necessària
l’apuntalament de la zona afectada. Es disposaran topalls sòlids d’apropament per l’abocament de formigó sobre rases,

Maquinària d’elevació i transport

Martell neumàtic

Amb caràcter previ als treballs s’inspeccionarà la zona per detectar riscos ocults, mitjançant informació, o possibles
ensorraments per les vibracions que s’han de produir.
Ha de realitzar-se periòdicament, durant la jornada, el relleu d’operaris que realitzin treballs amb martells pneumàtics. Els
operaris que realitzin freqüentment aquest tipus de treballs passaran reconeixement mèdic mensual. Els operaris
encarregats de la seva utilització han de ser coneixedors del mateix i dels riscos que d’allò se’n deriven. Hauran de fer ús
d’auriculars de protecció i cinturó antivibratori.
7.2.7.5

pous o excavacions en general que guardin la distància de seguretat d’apropament.
7.2.7.3

7.2.7.4.2

7.2.7.5.1

Maquinària per moviment de terres i acondicionament del terreny
Generalitats

Estaran equipades amb:
7.2.7.3.1

Camió grua



Senyalització acústica automàtica de marxa enrere.



Fars per desplaçaments de marxa endavant o enrere.



Cabina de seguretat o, en el seu cas, pòrtic de seguretat.

talls no seran superiors al 20%. S’utilitzaran taulons o xapes per salvar irregularitats o zones toves del terreny de pas.



Retrovisors a ambdós costats.

Queda expressament prohibit estacionar aquest tipus de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vora d’una



Extintor portàtil de 6 Kg. de pols sec.

excavació, buidat, rasa o pou, sense adoptar mesures adequades per evitar la seva bolcada i caiguda. En cas de ser



Un element que permeti al maquinista treure’s el fang del calçat.

Per circular a través de vies públiques complirà amb els requisits exigits pels organismes competents, essent la
responsabilitat derivada d’accidents, durant tot el servei, de l’empresa a la que es contracti aquest mitjà.
Es procurarà que els accessos als talls siguin ferms, per evitar accidents. Les pendents de possibles rampes d’accés als

necessària una aproximació menor, s’executarà l’apuntalament reforçat de la zona afectada.
Queda totalment prohibit superar la capacitat portant de la grua i es s’aplicarà el seu coeficient de seguretat corresponent.
Així mateix, queda prohibit superar la capacitat portant d’altres elements de la grua, com: ganxo, cables, eslingues auxiliars,
etc.

No es permetrà l’accés, quan una màquina estigui treballant, a la zona integrada dins del seu radi de acció de desplaçament
o el que pugui abastar al romandre estàtica. Davant la presència de línies elèctriques s’impedirà l’accés de la màquina a
punts de risc de contacte elèctric, limitant-se, si la línia és aèria, el seu pas inferior mitjançant pòrtics de seguretat amb
alçada de gàlib permesa.

Les operacions d’elevació i descens de càrregues es realitzarà prèvia instal·lació dels gats estabilitzadors, disposats sobre
base regularitzada i ferma i anivellada la màquina. Les maniobres sense visibilitat, prèvia informació de l’operació a realitzar
i inspecció de la zona pel maquinista, seran dirigides per un senyalista que haurà de coordinar l’operació.
Les operacions de guies de càrrega, en cas necessari, es faran mitjançant cordes tirants guiades, al menys, per dos

No s’abandonarà la màquina pel conductor sense estar en funció de parada, immobilitzada i amb els seus equips de treball
en repòs sobre el sòl. No es permetrà el transport de persones, a més del conductor, sobre aquestes màquines. Per la
reparació d’òrgans mòbils es prendran les mesures necessàries per controlar moviments inesperats. No es realitzaran
replantejos simultanis amb el treball d’aquestes màquines en zones d’influència de les mateixes.

operaris. Aquesta màquina complirà, a més, les condicions establertes pels camions de transport.
7.2.7.5.2

7.2.7.4
7.2.7.4.1

Maquinària per demolicions/reparacions

Retroexcavadora

S’haurà d’utilitzar retroexcavadora sobre erugues en terrenys tous per treballs amb materials durs i trajectes curts, o millor
sense desplaçament i utilitzar retro sobre neumàtics en terrenys durs i abrasius composats per materials solts o de

Compressor

Quan els operaris tinguin que fer alguna operació amb el compressor en marxa amb obertura de la carcassa, l’executaran

compacitat mitja i desplaçaments més llargs.

amb els auriculars de protecció posades. Abans de la posada en marxa del compressor es fixarà la seva posició mitjançant

Les retro estan dissenyades tant per la càrrega com per excavar. Han de dotar-se del tipus de cullera de capacitat i model

dorments.

segons l’obra a realitzar. En treballs realitzats en posició estàtica, la màquina ha de fixar-se mitjançant els seus

La zona obligatòria d’ús d’auriculars de protecció, en la proximitat d’un compressor de l’obra, es fixa en un cercle de 4 m. de

estabilitzadors recolzats sobre base ferma i, a més, haurà d’estar anivellada.

radio. Els emplaçaments de compressors en zones properes a excavacions es fixaran a una distància mínima de 3 m. Es
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És necessari fer retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar per sota de la superfície de recolzament, amb

Totes les operacions de manteniment, reparació o neteja es faran a màquina parada i desconnectada de la xarxa elèctrica i

l’objecte d’evitar el seu caboteig i la bolcada. En general i excepte casos justificats, no es treballarà sobre pendents

sempre per personal qualificat. La disposició i funcionament de totes les proteccions de seguretat seran revisades

superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs que siguin lliscants.

periòdicament. Es comprovarà, un cop efectuada qualsevol operació de manteniment o reparació, que totes les proteccions

Al carregar sobre camió, la cullera de la retro no haurà de passar mai per sobre de la cabina. Haurà de prestar especial
atenció als voltants i a les actuacions d’apuntalament que calgui fer. S’ha de tenir en compte, per posteriors operacions
sobre les excavacions amb aquest mitjà, que les parets i fons, a una certa profunditat, queden moguts i s’hauran d’adoptar

de seguretat estan col·locades en el seu lloc corresponent i compleixen amb la seva finalitat.
7.2.7.6.2

Equip de soldadura elèctrica per arc

les mesures necessàries per evitar l’ensorrament.

Generalitats

7.2.7.5.3

Abans de començar el treball de soldadura, es necessari inspeccionar el lloc i preveure la caiguda de guspires que puguin

Tots els components hauran d’estar en bones condicions d’ús i manteniment.

Motoanivelladora

Mai ha de emprar-se com a bulldozer, degut als accidents que poden sorgir i al gran deteriorament que pot patir la màquina.
La longitud de la seva fulla, en disposició d’avanç, i la pròpia del conjunt de la màquina fan que l’àrea de risc durant el treball
i maniobres sigui molt amplia. Aquestes màquines no sobrepassen pendents superiors del 40%. No han de realitzar-se

donar lloc a incendi sobre els materials, sobre les persones o sobre la resta de l’obra, amb el fi de evitar-ho de forma eficaç.
Grup transformador

treballs o maniobres traient el conductor el cos fora de la màquina. El maquinista haurà de fer ús del cinturó abdominal

L’alimentació dels grups de soldadura es farà a través del quadre de distribució, on condicions estaran adequades a allò

antivibratori.

exigit per la normativa vigent. Els borns per connexions dels aparells han de ser diferents per que no existeixi confusió al
col·locar els cables de cada un d’ells i estar convenientment coberts per tapaborns per fer-los inaccessibles, fins i tot a

7.2.7.6

Maquinària per oficis varis

7.2.7.6.1

Serra de disc sobre taula

contactes accidentals. Al circuit d’alimentació ha d’existir un borna per la presa de terra a la carcasa i a les parts que
normalment no estan sota tensió. El cable de soldadura ha de tancar un conductor a la clavilla de posta a terra de la presa
de corrent. La tensió d’utilització no serà superior a 50 v. i la tensió en buit no superarà els 90 v. per corrent alterna i els 150

Màquina

v. al cas de continua.

Els discos de tall tindran les dimensions indicades pel fabricant de la màquina i el material i duresa correspondran a les

Cables d’alimentació

característiques de les peces a tallar. El punt de tall estarà sempre protegit mitjançant la carcassa que cobreix el disc,
regulada en funció de la peça a tallar. Sota cap concepte haurà d’eliminar-se aquesta protecció.

Han de ser de secció i qualitat adequada per no patir sobreescalfament. El seu aïllament serà suficient per una tensió
nominal no inferior a 1.000 v. Les unionses realitzaran de forma que es garanteixi la continuïtat i aïllament del cable. Mai

Pel tall de fusta, a la sortida del disc es disposarà un ganivet divisor regulable, així com són recomanables altres proteccions
tal com: guies en longitud, empenyidors frontals, laterals, etc. Als discos de tall per fusta es vigilaran les dents i la seva
estructura per evitar que es produeixi una força d’atracció de la peça treballada cap el disc.
Els òrgans de transmissió, corretges, politges, etc., que presentin risc d’atrapament accidental estaran protegits mitjançant
carcasses. El polsador de posta en marxa estarà situat a una zona propera al punt de treball, però que no pugui ser
accionat de forma fortuïta.
La instal·lació elèctrica d’alimentació i la pròpia de la màquina compliran amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i

hauran de deixar-se parts actives dels cables al descobert. Els cables hauran de mantenir al màxim la seva flexibilitat
d’origen. Els que presentin rigidesa seran substituïts.
Pinces, portaelectrodes
La superfície exterior del portaelectrode i de la seva mandíbula estarà aïllada. La pinça haurà de correspondre al tipus
d’electrode per evitar sobreescalfaments. Ha de subjectar fortament els electrodes sense exigir un esforç continu al
soldador. Seran el més lleugeres possible i de fàcil utilització. La seva fixació amb el cable ha d’establir un bon contacte.

el seu estat serà i es mantindrà en bones condicions d’ús. La màquina disposarà de protecció contra contacte elèctric

Electrodes

indirecte, mitjançant posta a terra de la seva part metàl·lica en combinació amb interruptor diferencial disposat al quadre

Hauran de ser els adequats al tipus de treball i prestacions que es desitgin assolir de la soldadura.

d’alimentació. Per treballs amb disc abrasiu, la màquina disposarà d’un sistema humidificador o d’extracció de pols.

Manipulació

Manipulació

Es obligatori per l’operari que realitzi treballs de soldadura l’ús correcte dels mitjans de protecció individual (pantalles,

L’operari que usi la màquina haurà de ser qualificat per allò i serà, a ser possible, fix per aquest treball. Sota cap concepte

guants, mandils, calçat, polaines, etc.), homologats en el seu cas. Aquesta norma també es d’aplicació al personal auxiliar

l’operari que utilitzi la màquina eliminarà, per tall de materials, la protecció de seguretat de disc. Es revisarà la fusta que hagi

afectat.

de ser tallada abans del tall, traient les puntes i altres elements que puguin ocasionar riscos. S’observaran els nusos saltats
de la fusta abans de procedir al seu tallat. L’operari haurà de fer ús correcte de les proteccions individuals homologades, tal
com: mascareta antipols, ulleres contra impactes, etc.

L’operari i personal auxiliar en treballs de soldadura no hauran de treballar amb la roba tacada de greix de forma important.
Abans de l’inici dels treballs es revisarà el connexionat de borns, les pinces portaelectrodes, la continuïtat i l’aïllament de
mànegues.

Manteniment
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Queda prohibit el canvi d’electrode en les condicions següents: a ma nua, amb guants humits i, sobre terra, conductor

Si a l’hivern arribés a gelar-se la sortida de les ampolles, mai s’utilitzarà la flama per escalfar-la, si no que es realitzarà

mullat. No s’introduirà el portaelectrode calent en aigua pel seu refredament. L’electrode no haurà de contactar amb la pell ni

mitjançant aigua o draps calents. Ha de procurar-se que les ampolles no entrin en contacte amb conductors elèctrics, fins i

amb la roba humida que cobreixi el cos del treballador.

tot quan aquests estiguin aïllats.

Els treballs de soldadura no hauran de ser realitzats a una distància menor de 1,50 m. de materials combustibles i de 6,00

Les ampolles d’acetilè es mantindran en posició vertical, al menys 12 hores, abans d’utilitzar el seu contingut. La quantitat

m. de productes inflamables. No s’hauran de realitzar treballs de soldadura sobre recipients a pressió que continguin o

màxima d’acetilè que ha d’extreure’s d’una ampolla és de 800 a 1.000 litres per hora. Tractant-se de majors quantitats han

hagin contingut líquids o gasos no inerts. No s’hauran d’utilitzar, com recolzament de peces a soldar, recipients, bidons,

d’usar-se simultàniament dues o més ampolles.

llaunes i altres envasos, que hagin contingut pintures o líquids inflamables.

Mai haurà utilitzar-se l’equip de soldadura acetilénica i oxitall en llocs amb ambient inflamable o combustible.

En cas de ser necessari soldar qualsevol desperfecte o accessori a un dipòsit que hagi contingut un producte combustible,

Quan s’hagi de tallar el subministre de les ampolles de l’equip, es farà primer el tall de l’oxigen i després el de l’acetilè. Mai

tal com benzina, pintura, dissolvent, etc., hauran de prendre’s, al menys, les següents mesures de seguretat:


Omplir i buidar el dipòsit amb aigua tantes vegades com sigui necessari, per eliminar tot rastre de combustible.



Si per les característiques del combustible es presumeix una dissolució del combustible a l’aigua, encara sigui mínima,
el dipòsit s’omplirà i buidarà varies vegades amb aigua; s’insuflarà en ell gas inert (nitrogen, anhídrid carbònic, etc.), de
tal manera que ocupi tot el volum de l’interior del dipòsit, mantenint l’aportació d’aquest gas de forma continua i, una
cop acabat aquest procés, s’efectuarà la soldadura utilitzant l’operari, per realitzar aquest treball, equip de respiració

paraula "buida" i es col·locarà la caputxa de protecció. Si una ampolla pateix un cop o caiguda i seguidament ha d’utilitzarse, existeix el risc d’explosió, la qual cosa requereix la verificació prèvia abans del seu ús.
Queda prohibit el fumar durant la utilització d’ampolles. Per realitzar soldadura o tall en un dipòsit que hagi contingut
combustible s’actuarà d’igual forma a allò indicat a l’apartat de soldadura elèctrica per arc.
Manorreductors

autònoma.


s’admetrà una ampolla de acetilè amb pressió superior a 15 Kg/cm2. Quan s’acabi una ampolla s’indicarà amb un guix la

No s’haurà de soldar amb les connexions, cables, pinces i masses fluixes o en males condicions. No es podrà moure

S’utilitzaran a l’ampolla d’oxigen i en la d’acetilè, amb el fi de garantir un aportació de gas uniforme al soplet a la pressió

el grup o canviar d’intensitat sense haver sigut desconnectat prèviament. Es tindrà cura de no tocar les zones calentes

adequada. Estarà equipat amb un manòmetre d’alta pressió (contingut) i altre de baixa pressió (treball). El manorreductor és

de la soldadura. Per realitzar el picat de soldadura s’utilitzaran ulleres de seguretat contra impactes. Les escòries i
guspires de soldadura i picat no hauran de caure sobre persones o materials que puguin veure’s danyats per aquest
fet.

un aparell delicat, que s’ha d’evitar colpejar. Per comprovar el seu funcionament o reparar-lo, sempre es farà per personal
especialitzat. Si te fuga, representa un greu risc i ha de ser d’immediat reparat. Si la fuga és continua, ho detectarà el
manòmetre de baixa pressió. S’haurà, aleshores, de tancar la vàlvula de l’ampolla i procedir a desmuntar-la per la reparació.
Mànegues i connexions

7.2.7.6.3

Equip de soldadura oxiacetilènica i tall

Els gasos arriben al soplet per conductes de cautxú, amb color distintiu, vermell per l’acetilè i blau per l’oxigen. Les
connexions de mànegues porten la indicació OXY per l’oxigen i ACET per l’acetilè..

Generalitats
Tots els components de l’equip estaran en perfectes condicions d’ús i manteniment. Abans d’iniciar el treball de soldadura
s’assegurarà que no existeixen condicions de risc d’incendi ni d’explosió.

7.2.7.6.4

Equips i eines elèctriques portàtils

Generalitats
Ampolles
Les ampolles d’acetilè i oxigen hauran d’utilitzar-se sempre en posició vertical o lleugerament inclinades, i disposades sobre
carro portador. En la seva manipulació no es deixaran caure ni s’exposaran a xocs violents i no hauran de servir de rodets o

Cada eina s’utilitzarà només per a la finalitat per a la que es va dissenyar. Els treballs es realitzaran en posició estable. Tota
eina mecànica manual d’accionament elèctric disposarà com a protecció al contacte elèctric indirecte del sistema de doble
aïllament, en què el nivell de protecció es comprovarà sempre després de qualsevol anomalia coneguda en el seu

suport. No es situaran exposades a temperatures extremes, tant de fred com de calor.

manteniment i després de qualsevol reparació que hagi pogut afectar-li.

Les ampolles d’oxigen no es manipularan amb mans o guants greixosos i no s’emprarà greix o oli als accessoris que puguin

Sota cap concepte les proteccions d’origen de les eines mecàniques o manuals podran ser retirades o eliminats seus

entrar en contacte amb el oxigen. La roba dels operaris no estarà tacada de greix de forma important.

efectes de protecció al treball. La mateixa consideració es fa extensible per aquelles que hagin sigut disposades amb

La clau d’obertura i tancament d’ampolla haurà d’estar protegida per un caputxó metàl·lic roscat. Aquesta caputxa no

posterioritat per norma legal o per millora de les condicions de seguretat.

s’haurà de treure més que al moment d’utilitzar el gas, havent-se de col·locar novament després d’esgotat el contingut, per a

Totes les eines mecàniques manuals seran revisades periòdicament, al menys una cop al any. A les elèctriques es donarà

la seva posterior manipulació i transport.

major atenció en quant al seu aïllament, cablejat i aparamenta. El connexionat elèctric es farà a base d’endoll mitjançant

Pel distintiu del seu contingut, l’ogiva de l’ampolla va pintada en blanc pel oxigen i en marró per l’acetilè. L’oxigen de l’equip

clavilla, mai directament amb el cablejat nuu.

de soldadura no s’emprarà per cap altra fi diferent. La vàlvula de les ampolles es manipularà amb la clau especial per allò.
Per detectar fugues dels gasos haurà d’utilitzar-se sempre aigua sabonosa, mai la flama.
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Eines manuals

Quan s’utilitzin mànegues allargaderes pel connexionat elèctric es farà, en primer lloc, la connexió de la clavilla del cable de

7.2.7.8

l’eina a l’endoll femella de la allargadera i, posteriorment, la clavilla de l’allargadera a la base d’endoll al quadre

Les eines de mà estaran construïdes amb materials resistents, seran les més apropiades per les seves característiques i

d’alimentació. Mai haurà fer-se a la inversa.

tamany a l’operació a realitzar i no tindran defectes ni desgast que dificultin la seva correcta utilització.

7.2.7.6.5

La unió entre els seus elements serà ferma, per evitar qualsevol ruptura o projecció dels propis components. Els mànecs o

Desbarbadora

empunyadures seran de dimensió adequada, no tindran vores agudes ni superfícies lliscants i seran aïllants en cas

Manipulació
Només ha de ser utilitzada per efectuar operacions de desbarbat o similars, però mai com eina de tall, excepte que s’adoptin

necessari.
Les parts tallants i punxants es mantindran degudament afilades. Els caps metàl·lics no hauran de tenir rebabes. Durant el

les següents mesures:
Transformar-la en serra de trepar fixa, per lo que es faria necessari l’ús d’un suport especial, dissenyat pel

seu ús estaran lliures de greixos, olis i altres substàncies lliscants. Per evitar caigudes, talls o riscos semblants, es

fabricant per allò.

col·locaran en portaeines o prestatges adequats.

Disc del tipus i diàmetre que recomani el fabricant per cada treball en concret.

Es prohibeix col·locar eines manuals en passadissos oberts, escales o altres llocs elevats, des dels que puguin caure sobre

Ús de plats de fixació del disc, per dificultar la seva ruptura.

els treballadors. Pel transport d’eines tallants o punxants s’utilitzaran caixes o fundes adequades.

No enretirar, en cap cas, la carcassa protectora.

Els treballadors rebran instruccions precises sobre l’ús correcte de les eines que han utilitzar, a fi de prevenir accidents,

Si la zona no està suficientment ventilada, l’operari haurà d’usar proteccions de les vies respiratòries (mascaretes
autofiltrants o filtres de tipus mecànic amb el seu corresponent adaptador facial) i ulleres de seguretat amb
muntura i oculars contra impactes.
7.2.7.6.6

sense que en cap cas puguin utilitzar-se per fines diferents a aquells a que estan destinades.

7.3

Pistola impolsadora fixa-claus

NORMATIVA APLICABLE

7.3.1

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor

Manipulació

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Es seguiran acuradament les instruccions del fabricant, especialment en lo referent a:

Directiva fonamental.
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres



Normes a seguir quan el cartutx no hagi fet explosió després d’un tret.



Ús de protectors-base per cada cas concret.



Elecció de cartutx i tipus de claus per cada material-base al que clavar. Per això es comprovarà, prèviament, el

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text

citat material base i el seu gruix.

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

-

sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i

No ha d’usar-se en recintes als que pugui haver vapors explosius o inflamables. No s’efectuaran fixacions a menys de 10

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret

cm. de la vora d’elements de formigó i menys a fàbriques sense reforçar. Quan l’operari no la utilitzi, tindrà sempre l’eina

56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

amb el canó cap avall. L’operari utilitzarà ulleres amb montura i oculars contra impactes i aquelles altres que siguin

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D.

necessàries segons el treball a desenvolupar.

56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:

Manteniment

-

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

Es netejarà segons el nombre de fixacions i en funció de el que estipuli el fabricant, però al menys una cop per setmana. La

-

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

neteja es realitzarà segons determini el fabricant per cada model.

-

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP

7.2.7.7
7.2.7.7.1

C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Maquinària per pavimentacions exteriors

-

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

Estenedora de productes bituminosos

S’evitarà que hagin persones sobre l’estenedora, amb excepció del maquinista durant els seu funcionament. Les maniobres

-

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73),

de posició per empenyiment i abocament de la càrrega del camió a la tremuja seran dirigides per personal especialista. Les
vores de la màquina es senyalitzaran amb una faixa horitzontal en bandes negres i grogues. Es prohibirà l’accés d’operaris
a la regla vibrant durant operacions d’estesa.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

-

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3
de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
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-

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

-

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per

-

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial

la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

(B.O.E. de 13/7/98).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor

sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell

el 5/12/98.

-

-

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
-

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret

7.3.2
-

2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. de

-

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig

-

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

(B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària

-

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes

sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell

de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
-

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm.

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91).
-

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995,

-

d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
-

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.

-

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

-

7.4

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 27/3/95.

-

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

-

Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els certificats i les marques
dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91).

sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
-

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77),
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81).

1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
-

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del

7.4.1

CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Moviments de terres i acondicionament del terreny

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels

7.4.1.1

Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives

Actuacions prèvies

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Abans de començar els treballs s’haurà realitzar un estudi detallat de totes aquelles condicions que puguin afectar a

-

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

-

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

-

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions

Generalitats

l’estabilitat de les terres. A aquest respecte, es prestarà especial atenció a qüestions tal com proximitat de construccions i
estat de les mateixes, circulació i aparcament de vehicles, focus de vibracions, filtracions, etc.

dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Previ a l’inici dels treballs de moviments de terres haurà de comprovar-se si existeixen conduccions d’aigua, gas o

-

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

electricitat. Una cop localitzades, s’hauran de senyalitzar de manera clara i intel·ligible. Aquestes situacions s’hauran de

-

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a

posar en coneixement tant de la Direcció Facultativa com del responsable del seguiment del Pla de Seguretat, per actuar en

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i

conseqüència segons cada situació concreta.

materials utilitzats en les obres de construcció.

Actuacions durant els treballs

-

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre Ministerial de 17/11/1989
(B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Diàriament, abans de començar els treballs, es vigilarà i comprovarà qualsevol aspecte que pugui incidir en les condicions
d’estabilitat del terreny, especialment filtracions i variacions del nivell freàtic. Davant qualsevol alteració, el responsable del
tall adoptarà mesures immediates per prevenir ensorraments i arribarà a la paralització si fos necessari. Aquesta situació es

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

comunicarà a la Direcció Tècnica i al Coordinador de Seguretat i Salut.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
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Diàriament, abans de començar els treballs, es vigilarà l’estat dels sistemes de prevenció i protecció, tal com talussos i/o

Les rampes per accés de vehicles es configuraran segons les característiques del solar i tipus de terreny i s’adaptaran als

apuntalaments. No es donarà començament als treballs fins que no existeixin garanties de seguretat tant pel personal com

vehicles a usar. Els costats oberts de les rampes es senyalitzaran clarament. La rampa es separarà de la vora, al menys, 60

per l’entorn material. El cap d’obra haurà de designar a la persona/es encarregada/es d’aquesta tasca.

cm.

En cas que, per qualsevol circumstància, no es pugui circular per les proximitats de l’excavació, la zona prohibida es

Les pendents de les rampes d’accés de vehicles seran lo més suaus que permetin les condicions del solar. Quan tal

delimitarà i senyalitzarà clarament, sense que puguin quedar dubtes sobre tal prohibició. Per la nit, la senyalització

pendent hagi de superar el 10%, serà preceptiva l’autorització expressa del tècnic responsable del seguiment del Pla, qui

s’efectuarà amb llums vermelles, separades entre si no més de 10 m. i amb les condicions que seran estipulades al

analitzarà tal circumstància conjuntament amb els conductors dels vehicles que circulen per l’accés.

corresponent apartat d’aquest Plec "Il·luminació i senyalització".

L’amplada lliure mínima de la rampa serà de 4 m. En cas de corbes aquesta amplada mínima s’incrementarà en 1 m. En cas

Quan existeixin entollaments es facilitarà als operaris botes d’aigua. Així mateix, en èpoques de pluges, se’ls facilitaran

de que la pendent representi un risc evident pels vehicles a usar, s’adoptaran altres mesures adequades. Fins que no

vestits impermeables.

s’executin murs de contenció definitius, s’adoptaran, de manera precisa, aquells sistemes de prevenció que figuren al

Les maniobres de màquines i camions es realitzaran amb l’auxili d’un altra persona que, situada fora dels vehicles, ajudi al

projecte d’execució.

conductor en la seva feina per evitar atropellaments a altres persones i les caigudes dels citats vehicles al fons de les

7.4.1.4

excavacions.

Tot el personal utilitzarà equips de protecció individual, complementaris dels de tipus col·lectiu. Aquests equips, que hauran

Quan varies màquines i vehicles puguin interferir-se en els seus moviments, hauran de senyalitzar-se de manera clara i

d’estar homologats, seran:

precisa els camins i àrees d’actuació de cada una. Així mateix, s’advertirà als conductors de les prioritats d’actuació o pas
que marqui el cap d’obra o la persona en qui aquest delegui.
7.4.1.2

Excavacions per rases i pous

A fi de evitar ensorraments s’adoptaran, de manera precisa, aquells sistemes constructius (talussos, apuntalaments,...) que
figuren al projecte d’execució de les obres. Els productes procedents de l’excavació s’aplegaran a distància suficient de la
vora de la mateixa. Aquesta separació, que en cap cas serà inferior a 60 cm, estarà en funció del tipus de terreny i del
sistema constructiu previst al projecte d’execució. S’observaran per al seu desenvolupament les ordres donades per la
Direcció Facultativa.

Equips de protecció individual

-

Cascos

-

Protectors auditius.

-

Ulleres (muntura i oculars) contra impactes

-

Guants

-

Calçats contra riscos mecànics. Classe 1.

-

Botes impermeables, Classe N, en cas d’entollaments.

Quan l’aspiració de pols sigui insuficient, els que estiguin al front d’atac de l’excavació usaran, a més, adaptador facial, amb
filtre mecànic. Pel risc d’existència de gasos nocius, estaran previstos equips semiautònoms d’aire fresc.

Si la solució adoptada consisteix en l’apuntalament, aquest superarà, com mínim, en 20 cm. el nivell de la vora d’excavació,

7.4.2

a mode de sòcol. Similar mesura s’adoptarà pel cas de materials aplegats per ser usats durant les obres.

Condicions prèvies

Quan s’ubiquin de manera permanent màquines, equips o instal·lacions que, per la seva proximitat a la vora, puguin

Abans de començar els treballs es realitzarà un anàlisi de les possibles influències que altres conduccions (aigua, gas,

provocar ensorraments, a més de les mesures preventives d’ús normal es disposarà d’un sistema suplementari que reforci

electricitat) puguin tenir sobre el traçat de la xarxa de sanejament projectada i sobre els treballs a executar. Es realitzaran

les parets de l’excavació afectada per aquelles.

provisions de materials per reforços d’apuntalament, davant la possibilitat de que puguin aparèixer situacions imprevistes

Per l’accés i sortida del fons de l’excavació hauran d’utilitzar-se sistemes d’escales, amb les condicions que s’indiquen al

durant els treballs. Es realitzaran provisions d’equips detectors de gasos. Prèvia a l’execució de pous de gran profunditat es

corresponent apartat d’aquest Plec.
Es prohibirà expressament a tots els operaris que treballin a la zona, la utilització dels elements de l’apuntalament com

Sanejament

faran provisions d’equips autònoms d’aire fresc amb mànega d’aspiració. Es senyalitzarà degudament la zona per evitar el
pas i la proximitat de persones a l’àrea dels treballs.

elements substitutoris de les escales. Les parets de l’excavació es sanejaran de manera que no quedin materials solts amb

Condicions durant els treballs

risc de caiguda al fons de la mateixa.

Les condicions en que s’hagin de realitzar els treballs de moviment de terres seran les estipulades al corresponent apartat

7.4.1.3

d’aquest Plec. Els tubs per la futura conducció de sanejament es col·locaran separats de la zona d’excavació. La separació

Treballs de buidats

En zones susceptibles de esfondraments de terres o de caigudes de persones al fons de l’excavació, es disposaran baranes
resistents en tot el perímetre.

estarà en funció de la proximitat de la rasa, del seu sistema de protecció i de les característiques del terreny. En qualsevol
cas, els tubs s’apilaran sobre una superfície horitzontal i fixats mitjançant sistemes de cunyes i topalls que evitin el seu
lliscament.

Per evitar riscos similars amb màquines i camions que hagin de aproximar-se a l’excavació es disposaran topalls de fusta o
metàl·lics, sòlidament fixats al terreny. La separació, que no serà mai inferior a 60 cm, estarà en funció del tipus de terreny i
del sistema constructiu previst al projecte d’execució.

Es prohibirà que cap operari romangui en solitari al fons de pous o rases. Hauran d’estar subjectes per mitjà de cordes i
units a la part superior i amb la vigilància d’altres operaris. Per la detecció de gasos s’usaran detectors específics i mai
sistemes que actuïn per mitjà de flama. En caso d’utilitzar-se làmpades elèctriques portàtils, aquestes reuniran els requisits
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establerts al corresponent apartat d’aquest Plec. S’adoptaran mesures per evitar la bolcada de les màquines que hagin

11. El Contractista adjudicatari, d’acord amb la legislació vigent, està obligat al muntatge, manteniment en bon estat i

d’aproximar-se a la vora de l’excavació, així com per contrarestar les pressions que puguin exercir sobre les parets de la

retirada de la protecció col·lectiva per els seus medis o mitjançant subcontractació.
12. El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, es preferible a

mateixa.

l’ús d’equips de protecció individual per defensar-se d’idèntic risc, por tot això no es permetrà el canvi d’ús de

Condicions posteriors

protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual.

Les rases hauran de tapar-se després de la finalització de la col·locació de les conduccions i la inspecció per part dels
tècnics de la Direcció Facultativa.

7.5

13. Els senyors: Cap d’obra i Encarregat de l’obra, queden obligats a conservar en la posició d’ús prevista i
muntada, les proteccions col·lectives que no estiguin bé, per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació
amb l’assistència expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut.

CONDICIONS TÈCNIQUES PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

En cas de fallida de les proteccions col·lectives per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes legals

7.5.1

Generalitats

La Memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els medis de protecció col·lectiva. El Contractista adjudicatari
és el responsable de que en l'obra, es compleixin tots ells, amb les següents condicions generals:
1.

La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada en els Plànols de Seguretat i Salut.

2.

Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, requereixen per poder ser

vigents, a avisar sense demora, al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Quan es dissenyin sistemes preventius, es donarà prioritat als col·lectius sobre els personals o individuals. Pel que fa als
col·lectius, es preferiran les proteccions de tipus preventiu (les que eliminen els riscos) sobre les de protecció (les que no
eviten el risc, però disminueixen o redueixen danys de l’accident). La protecció personal no dispensa en cap cas de
l’obligació d’usar els sistemes de tipus col·lectiu.

aprovades una representació tècnica de qualitat en forma de Plànols d'execució d'obra.
3.

Les proteccions d’aquesta obra, estaran en aplec disponible per al seu ús immediat.

7.5.2

4.

Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda.

Els mitjans de protecció, una cop col·locats en obra, hauran de ser revisats periòdicament i abans de l’inici de cada jornada,

5.

Les proteccions col·lectives, abans de ser necessari el seu ús, estaran en aplec a l'obra amb les condicions

per comprovar la seva efectivitat.

idònies d´emmagatzematge per a la seva conservació. Seran examinades pel Coordinador en matèria de
Seguretat i Salut, o en el seu cas, per la Direcció Facultativa, per comprovar si la seva qualitat es correspon amb

6.

7.

8.

Equips de protecció col·lectiva

la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que s’arribi a aprovar.

Els equips de protecció col·lectiva acompliran les següents condicions generals:

Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu

1º La protecció col·lectiva d’aquesta obra ha estat dissenyada i representada als plànols de seguretat i salut per a que

muntatge. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓ D’UN TREBALL O ACTIVITAT QUE REQUEREXI PROTECCIÓ

segons el que en ells s’especifica, sigui posada en pràctica.

COL·LECTIVA, FINS QUE AQUESTA ESTIGUI MUNTADA COMPLETAMENT.

2º Les propostes alternatives que es presenten en aquest Pla de Seguretat i Salut, tenen una representació tècnica de

El Contractista adjudicatari fixarà la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cada una de les

qualitat, a mode de plànols d’execució d’obra.

proteccions col·lectives que es contenen en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

3º Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per al seu ús immediat, dos dies abans de la

Les proteccions col·lectives seran desmuntades immediatament quan es estiguin deteriorades amb disminució

data decidida per al seu muntatge, segons el previst al pla d’execució d’obra.

efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la
protecció col·lectiva una vegada solucionat el problema. Mentrestant es realitza aquesta operació, es suspendran
els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes operacions
quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual.
9.

7.5.3

Manteniment

Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció
col·lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això passa, la nova situació serà definida en els
Plànols de Seguretat i Salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols

4ºSeran noves, a estrenat, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així s’especifica en el seu apartat
corresponent dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques del Pla de Seguretat y Salut. Idèntic principi al descrit, s’aplicarà
als components de fusta.
5º Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra en les condicions idònies d’emmagatzematge per a
la seva bona conservació. Estaran a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra,
per a comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Pla de Seguretat i Salut.
6º Seran instal·lades prèviament abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. QUEDA PROHIBIT L’INICI

hauran de ser aprovats pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
10. Les proteccions col·lectives projectades estan destinades a la protecció dels riscos de tots els treballadors i
visitants de l’obra, es a dir, treballadors de l’empresa principal, empreses subcontractistes, empreses

D’UN TREBALL O ACTIVITAT QUE REQUEREIXI LA PROTECCIÓ COL·LECTIVA FINS QUE AQUESTA ESTIGUI
MUNTADA COMPLETAMENT EN L’ÀMBIT DEL RISC QUE NEUTRALITZA O ELIMINA.

col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat.
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7º El pla d’execució d’obra, defineix la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cadascuna de les

Sistema de protecció de perímetre: conjunt de components destinats a protegir a les persones contra les caigudes a un

proteccions col·lectives que conté aquest Pla de Seguretat i Salut. El seu muntatge, s’efectuarà seguint el contingut del

nivell inferior i retenir materials.

diagrama anomenat en aquest apartat.

Barana principal: travesser o element continu que forma la part superior del sistema de protecció de la vora.

8º Es desmuntarà d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn deterioraments amb merma efectiva de la
seva qualitat real. Es substituirà a continuació la component deteriorada i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva un cop
resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà

Barana intermèdia: travesser o element continu col·locat entre la barana principal del sistema de protecció de la vora i la
superfície de treball.

eficaçment la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció

Protecció Intermèdia: barrera de protecció formada (per exemple amb una estructura de malla electrosoldada o una xarxa

individual.

de seguretat) entre la barana i la superfície de treball.

9º Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció col·lectiva

Sòcol: element vertical específicament previst per previndre la caiguda o lliscament de materials o persones fora d’una

prevista en aquest Pla de Seguretat i Salut. Si això té lloc, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i salut en

superfície.

col·laboració amb el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. D’aquestes variacions, es

Poste: suport principal vertical del sistema de protecció de la vora al qual es subjecten les baranes i els sòcols.

deixarà constància al llibre d’ordres i assistència de l’obra.

Alçada de caiguda HF: distància vertical entre el punt sobre el qual una persona està dreta i el punt més baix de la protecció

10º Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els
treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa principal, els de les empreses subcontractades,
empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat; visites

destinada a aturar una caiguda.
Alçada de protecció de la vora: distància entre el punt més alt de la barana principal i la superfície de treball mesurat

d’inspeccions d’organismes oficials, o de convidats per diverses causes.

perpendicularment a aquesta última.

11º L’empresa contractista, realitzarà el muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus

Superfície de treball: superfície sobre la qual una persona esta dreta, camina o treballa.

medis o mitjançant subcontractació.

Contrapès: component destinat a impedir el lliscament del sistema de protecció de la vora per fregament o bolcada.

12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Pla de Seguretat i Salut, es preferible a l’ús

Clasificació dels sistemes de protecció de perímetre

d’equips de protecció individual per a la defensa d’idèntic risc; en conseqüència, la Direcció d’Obra no admetrà el canvi d’ús

Classe A

de protecció col·lectiva prevista, pel d’equips de protecció individual, ni als treballadors propis ni als dependents de les
diverses subcontractes o als treballadors autònoms.

Els sistemes de classe A sols proporcionen resistència per càrregues estàtiques, basades en els següents requisits:

13º Els senyors: Cap d’obra i Encarregat d’obra, queden obligats a conservar a la posició d’ús prevista i muntada, les

suport per a una persona que es recolzi sobre la protecció o per a subjectar la seva mà quan camini al costat.

proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació de la seva fallada, amb l’assistència

detenir a una persona que camina o cau en direcció de la protecció.

expressa del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

La classe A no ha d’utilitzar-se si l’angle de la superfície de treball es major de 10º.

En cas de fallada de les proteccions col·lectives per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes legals
vigents, avisant a més a més sense pèrdua de temps, al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de

Classe B
Els sistemes de classe B proporcionen resistència sols per càrregues estàtiques i forces dinàmiques dèbils (de baixa

l’obra.
Dins de l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen en els diversos apartats del text següent,

intensitat), basades en els requisits següents:

s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, juntament amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat,

suport per a una persona que es recolzi sobre la protecció o per a subjectar la seva mà quan camini al costat.

components d’aquesta i les normes d’obligat acompliment que s’han creat per a que siguin acomplertes pels treballadors

detenir a una persona que camina o cau en direcció de la protecció.

que han de muntar-les, canviar-les i retirar-les.
7.5.3.1

aturar la caiguda d’una persona que llisca per una superfície inclinada.

Cinta d’abalissament

Cinta de polietilè de baixa densitat, base, extraforta o que no es trenca, de 8 cm d’ample, amb la que es delimita la zona

La classe B pot utilitzar-se si l’angle de la superfície de treball es menor de:
30º sense limitació d’altura de caiguda

requerida.
7.5.3.2

60º amb altura de caiguda inferior a 2 m.

Sistemes provisionals de protecció de perímetre/vores
Classe C

Termes i definicions

Els sistemes de classe C proporcionen resistència per forces dinàmiques elevades basades en el següent requisit:
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aturar la caiguda d’una persona que llisca per una superfície amb forta pendent.

Plataforma de pas

La classe C pot utilitzar-se si l’angle de la superfície de treball està comprès entre:

Formada per tres mòduls antilliscants metàl·lics dels destinats a formar plataformes de bastida metàl·lica modular, disposats
en paral·lel i bulonats entre sí per a evitar desplaçaments entre ells.

30º y 45º sense limitació d’alçada de caiguda

Els ancoratges

45º y 60º amb altura de caiguda inferior a 5 m.
Si l’angle es superior a 60º o major de 45º amb caiguda superior a 5 m els sistemes de protecció de la vora no son apropiats
com a protecció.

Formats per una barra d’acer corrugat, rebuda a cada forjat o llosa de recolzament, instal·lada rebuda mitjançant filferro a la
ferralla durant la fase d’armat, per després formigonar tot. A aquests ancoratges s’agafaran, immobilitzant-los amb filferro,
les potes de recolzament del conjunt de plataformes bulonades.
La unió de filferro abraçarà cada pota formant creuetes sobre aquesta i l’ancoratge per a garantir la immobilització efectiva.
Baranes
Estaran formades per:
Peus drets metàl·lics tubulars, amb subjecció entre sí i a les plataformes, mitjançant cordons de soldadura
elèctrica per unió als laterals del conjunt dels mòduls bulonats que formen la plataforma de la passarel·la.
Passamans, format per un tub metàl·lic.
Barra intermèdia, formada por un tub metàl·lic.

Requisits generals

Sòcol construit a base de fusta.

Requisits bàsics: un sistema de protecció de vora ha de comprendre com a mínim una barana principal i una barana
intermèdia o protecció intermèdia, i ha de permetre fixar-li un plint.

Pintura

Xarxes: les xarxes de seguretat utilitzades com a protecció intermèdia han de ser de tipus U d’acord amb la Norma UNE-EN

Tots els components estaran pintats a franges alternatives en colors groc i negre alternatius. No és necessari un acabament

1263-1.

precís, doncs només es pretén identificar els components com a seguretat i senyalització.

Barana principal: la distància entre la part més alta de la protecció de vora i la superfície de treball ha de ser com a mínim de

Conservació

1,0 m mesurat perpendicularment a la superfície de treball.

Existirà un manteniment permanent d’aquesta protecció, fet de tal manera, que quedi permanentment garantida la seva

Plint o sòcol: la vora superior del plint ha d’estar com a mínim a 15 cm per sobre de la superfície de treball. El plint no

eficàcia i la seva seguretat.

presentarà discontinuïtat i en cas d’obertures una esfera de 20 mm no ha de poder passar a través d’elles.

Instal·lació

Requisits addicionals

La ubicació al seu lloc d’ús d’aquestes passarel·les es realitzarà mitjançant el ganxo de la grua torre, transportades amb

Sistemes de protecció de vora de classe A

eslingues segures d’ancoratge en forma d’estrep.

La inclinació del sistema de protecció de vora no ha de desviar-se de la vertical més de 15º.

La guia de la càrrega per a la seva ubicació es realitzarà mitjançant cordes auxiliars guia segura de càrregues. Queda

Si es preveu una barana intermèdia, qualsevol obertura ha de dimensionar-se de manera que una esfera de 470 mm de

prohibida, per insegura, la guia directa amb les mans.

diàmetre no passi a través de la protecció. Si no hi ha barana intermèdia, o si aquesta no es continua, el sistema de

Les plataformes es muntaran al terra en la seva totalitat, baranes incloses. S’immobilitzaran els tubs amb soldadura o amb

protecció de vora ha de dimensionar-se de manera que una esfera de diàmetre de 250 mm no passi a través del mateix.

filferros formant creuetes per a evitar que es desprenguin durant el seu hissat, instal·lació o canvis de posició.

7.5.3.3

Queda expressament prohibit, per ser més insegur que el procediment dissenyat, el muntatge dels elements constitutius

Passarel·les de seguretat per a comunicació en alçada

d’aquestes passarel·les en el lloc d’ús, tot i que es protegeixi aquest treball amb cinturons de seguretat classe "C".

Objecte
S’han dissenyat per a comunicar la circulació de treballadors entre dos punts en altura distants no més de 2,5 m.

7.5.3.4

Cordes fiadores per amarrar arnesos anticaigudes

Material

Material

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.

El material a utilitzar serà nou a estrenar.
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Diàriament es comprovarà que no s’hagin fet ponts, en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i s’investigarà qui és el seu autor,

Cordes
Fabricades en poliamida 6.6 industrial i certificat de resistència a la tracció emès pel seu fabricant. Estaran etiquetades

amb la finalitat d’explicar-li el perillós de la seva acció, i conèixer les causes que el van dur a això, amb la finalitat d’eliminarles.

certificades "N" per AENOR.

7.5.3.7

Llaços d’amarrament

Interruptors diferencials de 30 miliampers

Tipus de mecanisme

Llaços de fixació, resolts amb nusos mariners.

Nous, a estrenar. Interruptor diferencial de 30 mili ampers comercialitzat, per a la xarxa d’enllumenat; instal·lat al quadre

Substitució de cordes

general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa a terra de l’obra.

Les cordes fiadores per als arnesos de seguretat seran substituïdes immediatament quan:

Instal·lació

1º Tinguin en la seva longitud fils trencats.

Al quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de l’obra.

2º Estiguin brutes de formigó o amb adherències importants.

S’instal·laran als punts assenyalats als plànols.

3º Estiguin cremades per alguna gota de soldadura o una altra causa qualsevol.

Manteniment

4º Cada corda fiadora s’inspeccionarà deteniment abans del seu ús.
7.5.3.5

Es revisarà diàriament, procedint-se a la seva substitució immediata en cas d’avaria.

Ancoratges especials per amarrar arnesos anticaigudes

Diàriament es comprovarà que no s’han realitzat ponts, en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i s’investigarà qui és el seu

Material

autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillós de la seva acció, i conèixer les causes que el van dur a això, amb la finalitat

El material a utilitzar serà nou a estrenar.

d’eliminar-les.

Ancoratges

7.5.3.8

Fabricats en acer corrugat, doblegat en fred segons el disseny dels plànols.

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors estancs d’intempèrie. També s’acceptaran

Connexions elèctriques de seguretat

aquells empalmaments directes a fils mentre aquests quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes

Disposició a obra

termorretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’autoadhesió en una sola peça, per autocontacte.

El pla de seguretat al llarg de la seva posta a obra, subministrarà els plànols d’ubicació exacta segons les diverses
sol·licituds de prevenció que sorgeixin.

7.5.3.9

Cordes auxiliars, guia segura de carregues sospeses de ganxo de grua

Cordes
7.5.3.6

Interruptor diferencial de 300 miliampers

Noves a estrenar. Fabricades en poliamida 6.6 industrial amb un diàmetre de 12 mm.

Qualitat
Normes per al maneig de les cordes de guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua
Nous, a estrenar.
Tota càrrega suspesa a ganxo de grua que necessiti ser guiada per a evitar balancejos o per fer-la entrar a la planta, estarà
Descripció tècnica

dotada d’una corda de guia.

Interruptor diferencial de 300 mili ampers comercialitzat, per a la xarxa de força; especialment calibrat selectiu, ajustat per a
entrar en funcionament abans que ho faci el del quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació juntament
amb la xarxa general de presa a terra de l’obra.

Queda terminantment prohibit per perillós: rebre càrregues aturant-les directament amb les mans sense utilitzar les cordes
guia.
7.5.3.10

Instal·lació

Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica

Característiques tècniques
Als quadres secundaris de connexió per força.
Seran nous, a estrenar. Estaran formats pels següents elements:

S’instal·laran als punts senyalats als plànols.

Portalàmpades estancs amb reixeta antiimpactes, amb ganxo per penjar i mànec de subjecció de material aïllant de
Manteniment

l’electricitat.

Es revisaran diàriament abans del començament dels treballs de l’obra, procedint-se a la seva substitució immediata en cas

Mànega antihumitat de la longitud que es requereixi per cada cas, evitant dipositar-la sobre el paviment sempre que sigui

d’avaria.

possible.
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Presa a corrent per clavilla estanca d’intempèrie.
Normes de seguretat d’obligat compliment

7.5.3.11

Es connectaran a les preses de corrent instal·lades als quadres elèctrics de distribució de zona.

La posta a terra consistirà en unir a la massa terrestre un punt de la instal·lació elèctrica a través d’una connexió de baixa
resistència.

Si el lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s’efectuarà a través de transformadors de seguretat a 24 Volts.

La presa a terra de instal·lació estarà constituïda per:

Responsabilitat
L’empresari principal serà responsable directe de que tots els portàtils d’obra acompleixin amb aquestes normes,

Punt de posta a terra, constituït per dispositiu de connexió (regleta, borne) que permeti la unió entre els

-

conductors de la línia d’enllaç i principal de terra.

especialment els utilitzats pels autònoms o els subcontractistes de l’obra, sigui quin sigui el seu ofici o funció i especialment
si

el

Posta a terra normalitzada general de obra

treball

es

realitza

en

zones

humides.

Línia d’enllaç amb terra, format pels conductors que uneixen l’elèctrode amb el punt de posta a terra, amb secció

-

mínima de 35 mm2.
Elèctrode, massa metàl·lica permanentment en bon contacte amb el terreny. Aquests poden ser:

-

Plaques enterrades de coure amb espessor mínim de 2 mm o de ferro de 2,5 mm, éssent la superfície útil
major que 0,5 m2.

-

Piques verticals de tub d’acer recobert de coure o crom de 25 mm de diàmetre o perfils d’acer dolç de 60 mm.
de diàmetre i barres de coure de 15 mm. Les longituds mínimes no seran inferiors a 2 m.

-

Conductors soterrats horitzontalment, de coure nu, de 35 mm2 de secció, pletines de coure de 35 mm y 2 mm
d’espessor o cables d’acer galvanitzat de 95 mm2 (Fig. 7).

La resistència de terra d’un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i la resistivitat del terreny en el que
s’estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d’un punt a un altre del terreny, i varia també amb la profunditat.
La protecció per intensitat de defecte està basada en que, l’interruptor diferencial desconnecta un circuit defectuós, quan
una derivació d’intensitat a terra sobrepassa el valor de la intensitat diferencial de l’aparell.
Els valors de la resistència de terra hauran de ser uns, tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensió de contacte
superior a 50 V emplaçament sec i 24 V emplaçaments humits.
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7.6

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Els productes de neteja, manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir, en les seves condicions
d’utilització, cap efecte nociu ni als EPI ni al usuari.

7.6.1

Generalitats

El present apartat d’aquest Plec s’aplicarà als equips de protecció individual, en endavant anomenats EPI, al objecte de fixar

Rendiments assolits als exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels EPI.

les exigències essencials de sanitat i seguretat que han de complir per preservar la salut i garantir la seguretat dels usuaris

Accessoris que es poden utilitzar als EPI i característiques de les peces de recanvi adequades.

a l’obra. Només podran disposar-se en obra i posar-se en servei els EPI que garantien la salut i la seguretat dels usuaris

Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents.

sense posar en perill ni la salut ni la seguretat de les demés persones o bens, quan el seu manteniment sigui adequat i quan
s’utilitzin d’acord amb la seva finalitat.
Als efectes d’aquest Plec de Condicions es consideraran conformes a les exigències essencials mencionades els EPI que

Data o plaç de caducitat dels EPI o d’alguns de seus components.
Tipus d’embalatge adequat per transportar els EPI.

portin la marca "CE" i, d’acord amb les categories establertes en les disposicions vigents. Fins tant no es desenvolupi o

Aquest follet d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, al menys, en la llengua oficial de l’estat espanyol,

entri plenament en vigor la comercialització dels EPI regulats per les disposicions vigents, podran utilitzar-se els EPI

havent trobat a disposició del responsable del seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

homologats amb anterioritat, segons les normes del Ministeri de Treball que, en el seu cas, hagin sigut d’aplicació.

7.6.2

7.6.3

Exigències complementaries comuns a varis tipus o classes de EPI

Quan els EPI portin sistema d’ajust, durant el seu ús, en condicions normals i un cop ajustats, no podran desajustar-se

Exigències essencials de sanitat i seguretat

Requisits d’abast general aplicables a tots els EPI:

salvat per la voluntat de usuari. Els EPI que cobreixin parts del cos estaran, sempre que sigui possible, suficientment

Els EPI hauran de garantir una protecció adequada contra els riscos. Els EPI reuniran les condicions normals d’ús

ventilats, per evitar la transpiració produïda per la seva utilització; al seu defecte, i si es possible, portaran dispositius que

previsibles a que estiguin destinats, de manera que el usuari tingui una protecció apropiada i de nivell tan elevat com sigui

absorbeixin la suor.

possible. El grau de protecció òptim que s’haurà de tenir en compte serà aquell per sobre del qual les molèsties resultants

Els EPI de la cara, ulls o vies respiratòries limitaran el menys possible el camp visual i la visió de l’usuari. Els sistemes

de l’ús del EPI s’oposin a la seva utilització efectiva mentre duri l’exposició al perill o el desenvolupament normal de

oculars d’aquests tipus de EPI tindran un grau de neutralitat òptica que sigui compatible amb la naturalesa de les activitats

l’activitat. Quan les condicions dus previsibles permetin distingir diversos nivells d’un mateix risc, s’hauran de prendre en

més o menys minucioses i/o prolongades de usuari.

compte classes de protecció adequades al disseny del EPI.

Si fora necessari, es tractaran o llevaran dispositius amb els que es pugui evitar l’entelament. Els models de EPI destinats

Els EPI a utilitzar, en cada cas, no ocasionaran riscos ni altres factors de molèstia en condicions normals d’ús. Els materials

als usuaris que estiguin sotmesos a una correcció ocular hauran de ser compatibles amb la utilització d’ulleres o lentilles

de que estiguin compostos els EPI i seus possibles productes de degradació no hauran de tenir efectes nocius en la salut o

correctores.

en la higiene del usuari. Qualsevol part d’un EPI que estigui en contacte o que pugui entrar en contacte amb l’usuari durant

Quan les condicions normals d’ús comporti un especial risc de que el EPI sigui enganxat per un objecte en moviment i

el temps que ho porti estarà lliure de aspres, arestes vives, puntes sortints, etc., que puguin provocar una excessiva irritació

s’origini per això un perill pel usuari, el EPI tindrà un dintell adequat de resistència per sobre del qual es trencarà algun dels

o que puguin causar lesions.

seus elements constitutius per eliminar el perill.

Els EPI ferirà els mínims obstacles possibles a la realització de gestos, a l’adopció de postures i a la percepció dels sentits.
Per un altre part, no provocarà gestos que posin en perill al usuari o a altres persones. Els EPI possibilitaran que l’usuari
pugui posar el més fàcilment possible en la postura adequada i puguin mantenir-se així durant el temps que s’estimi es
llevaran llocs, tenint en compte els factors ambiental, els gestos que es vagin a realitzar i les postures que es vagin a
adoptar. Per això, els EPI s’adaptaran al màxim a la morfologia de el usuari per qualsevol mitjà adequat, com poden ser
sistemes de ajust i fixació apropiats o una varietat suficient de talles i números.

Quan portin sistemes de fixació i extracció, que els mantinguin en la posició adequada sobre l’usuari o que permetin
treure’ls, serà de maneig fàcil i ràpid. Al follet informatiu que doni el fabricant, amb els EPI de intervenció a les situacions
molt perilloses a que es refereix el present Plec, se inclouran, en particular, dades destinades a l’ús de persones
competents, entrenades i qualificades per interpretar-los i fer que el usuari els apliqui.
Al follet figurarà, a més, una descripció del procediment que haurà que aplicar per comprovar sobre l’usuari equipat que el
seu EPI està correctament ajustat i disposat per funcionar. Quan el EPI porti un dispositiu d’alarma que funcioni quan no

Els EPI seran lo més lleugers possibles, sense que allò perjudiqui a la seva solidesa de fabricació ni obstaculitzi la seva

s’arribi al nivell de protecció normal, aquest estarà dissenyat i disposat de tal forma que l’usuari pugui percebre en les

eficàcia. A més de satisfer els requisits complementaris específics per garantir una protecció eficaç contra els riscos que

condicions d’ús per les que el EPI s’hagi comercialitzat. Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI (o components de EPI)

hagin que preveure, els EPI per alguns riscos específics tindran una resistència suficient contra els efectes dels factors
ambiental inherents a les condicions normals d’ús. Abans de la primera utilització a l’obra de qualsevol EPI, haurà de
comptar-se amb el fullet informatiu elaborat i lliurat obligatòriament pel fabricant, on inclourà, a més del nom i la direcció del
fabricant i/o del seu mandatari en la Comunitat Econòmica Europea, tota la informació útil sobre:

no es pugui inscriure tota o part de la marca necessària, haurà de incloure-la al embalatge i al follet informatiu del fabricant.
Els EPI que compleixin la seguretat del vestit dissenyats per condicions normals d’ús, en que sigui necessari senyalitzar
individual i visualment la presencia de l’usuari, hauran d’incloure un o varis dispositius o mitjans, oportunament situats, que
emetin un resplendor visible, directe o reflectit, de intensitat lluminosa i propietats fotomètriques i colorimètriques

Instruccions de emmagatzament, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció.
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adequades. Qualsevol EPI que vagi a protegir a l’usuari contra varis riscos que puguin sorgir simultàniament respondrà als

Els EPI de prevenció contra els efectes nocius del soroll hauran de atenuar-lo per que els nivells sonors equivalents,

requisits bàsics específics de cada un d’aquests riscos.

percebuts per l’usuari, no superin mai els valors límits d’exposició diària prescrits en les disposicions vigents i relatives a la
protecció dels treballadors enfront als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. Tot EPI haurà dur una etiqueta

7.6.4

Exigències complementaries específiques de riscos a preveure

que indiqui el grau de atenuació acústica i el valor del índex de comoditat que proporciona el EPI i, en cas de no ser

Protecció contra cops mecànics

possible, l’etiqueta es col·locarà en el seu embalatge.

Els EPI adaptats a aquest tipus de riscos hauran de poder amortir els efectes d’un cop, evitant, en particular, qualsevol lesió

Protecció contra la calor i/o el foc

produïda per esclafament o penetració de la part protegida, al menys fins un nivell de energia de xoc per sobre del qual les

Els EPI que vagin a protegir total o parcialment el cos contra els efectes de la calor i/o el foc hauran de disposar d’una

dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor impedirien un ús efectiu dels EPI durant el temps que es calculi
hagin que portar-los.

capacitat de aïllament tèrmic i d’una resistència mecànica adequats a les condicions normals d’ús. Els materials i demés
components de EPI que puguin entrar en contacte accidental amb una flama i els que entrin en la fabricació d’equips de

Caigudes de persones

lluita contra el foc es caracteritzaran, a més, per tenir un grau de inflamabilitat que correspongui al tipus de riscos als que

Les soles del calçat adaptat a la prevenció de relliscades s’hauran de garantir una bona adherència per contacte o per

puguin estar sotmesos en les condicions normals d’ús. No hauran de fondre per l’acció d’una llama ni contribuir a propagar-

rosament, segons la naturalesa o l’estat del sòl. Els EPI destinats per prevenir les caigudes des d’altures, o els seus

la.

efectes, portaran un dispositiu d’amarri sostén del cos i un sistema de connexió que pugui unir-se a un punt d’ancoratge

Protecció contra el fred

segur.

Els EPI destinats a preservar dels efectes del fred tot el cos o part de el hauran de tenir una capacitat de aïllament tèrmic i

Seran de tal forma que, en condicions normals d’ús, la desnivellació del cos sigui la més petita possible per evitar qualsevol
cop contra un obstacle, i la força de frenat sigui tal que no pugui provocar lesions corporals ni l’obertura o ruptura d’un
component dels EPI que pugues provocar la caiguda de l’usuari.

una resistència mecànica adaptades a les condicions normals d’ús per les que s’hagin comercialitzat.
Els materials constitutius i demés components dels EPI adequats per la protecció contra el fred hauran de caracteritzar-se
per un coeficient de transmissió de flux tèrmic incident tan baix com exigeixin les condicions normals d’ús. Els materials i

Hauran de, a més, garantir, un cop produït pel fre, una postura correcta de l’usuari que li permeti, arribat el cas, esperar

altres components flexibles dels EPI destinats a usos en ambients freds hauran de conservar el grau de flexibilitat adequat

auxili. El fabricant haurà precisat, en particular, en el seu follet informatiu, totes les dades útils referents a:

als gestos que hagin de realitzar-se i a les postures que tingui que adoptar. En les condicions normals d’ús:

-

Les característiques requerides pel punt de ancoratge segur, així com la "longitud residual mínima" necessària de

-

El flux transmès a l’usuari a través del seu EPI haurà ser tal que el fred acumulat durant el temps que es porti

l’element d’amarrament per sota de la cintura de usuari.

l’equip en tots els punts de la part del cos que es vulgui protegir, compreses aquí les extremitats dels dits de les

La manera adequada de dur el dispositiu d’amarri i sosteniment del cos i d’unir el seu sistema de connexió al punt

mans i els peus, no abast en cap cas el dintell del dolor ni el de possibilitat de qualsevol mal per la salut.

de ancoratge segur.

-

Vibracions mecàniques

Els EPI impediran, quan sigui possible, que penetrin líquids com, per exemple, l’aigua de pluja i no originaran
lesions a causa de contactes entre la seva capa protectora freda i el usuari.

Els EPI que minimitzin els efectes de les vibracions mecàniques hauran d’amortir adequadament les vibracions nocives per

Quan els EPI incloguin un equip de protecció respiratòria, aquest haurà complir, en les condicions normals d’ús, la funció de

la part del cos que hagin de protegir. El valor eficaç de les acceleracions que aquestes vibracions transmetessin a l’usuari

protecció que li correspongui.

mai haurà de superar els valors límits recomanats en funció del temps de exposició diari màxim predecible de la part del cos

Protecció contra descàrregues elèctriques

que hagin de protegir.

Els EPI que vagin a protegir total o parcialment el cos contra els efectes de el corrent elèctric tindran un grau de aïllament

Protecció contra la compressió (estàtica) d’una part del cos.

adequat als valors de les tensions a les que l’usuari pugui exposar-se en les condicions més desfavorables predits. Per

Els EPI que vagin a protegir una part del cos contra esforços de compressió (estàtica) hauran de amortir els seus efectes

això, els materials i demés components d’aquests tipus d’EPI s’escolliran i disposaran de tal manera que el corrent de fuga,

per evitar lesions greus o afeccions cròniques.

mesura a través de la coberta protectora en condicions de prova en les que s’utilitzin tensions similars a les que puguin
donar-se "in situ". sigui la més baixa possible i sempre inferior a un valor convencional màxim admissible en correlació amb

Protecció contra agressions físiques (fregaments, punxades, talls, mossegades)

l’dintell de tolerància.

Els materials i demés components dels EPI que vagin a protegir tot o part del cos contra agressions mecàniques, com a

Els tipus d’EPI que vagin a utilitzar-se exclusivament en treballs o maniobres en instal·lacions amb tensió elèctrica, o que

fregaments, punxades, talls o mossegades, s’escolliran, dissenyaran i disposaran de tal manera que aquests EPI ofereixin
una resistència a l’abrasió, a la perforació i al tall adequada a les condicions normals d’ús.

puguin estar sota tensió, llevaran, al igual que en la seva cobertura protectora, una marca que indiqui, especialment, el tipus
de protecció i/o la tensió d’utilització corresponent, el nombre de sèrie i la data de fabricació; els EPI portaran, a més, en la
part externa de la cobertura protectora, un espai reservat al posterior marcat de la data de posada en servei i les dades de

Protecció contra els efectes nocius del soroll

les proves o controls que hagin de dur a terme periòdicament.
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Protecció contra les radiacions

filtrants, el capacitat depurativa seran tal que, en una atmosfera contaminada, la penetració dels contaminats siguin
suficientment dèbil com per no fer mal a la salut o la higiene de usuari.

Radiacions no ionitzats:
Els EPI que vagin a protegir els ulls contra els efectes aguts o crònics de les fonts de radiacions no ionitzats hauran de
absorbir o reflectir la major part de l’energia radiada en longituds d’onda nocives, sense alterar, per això, excessivament la
transmissió de la part no nociva del espectre visible, la percepció dels contrastes i la distinció dels colors, quan lo exigeixin

Els EPI portaran la marca de identificació del fabricant i el detall de les característiques pròpies de cadascú del tipus de
equip que, amb les instruccions d’utilització, permetin a un usuari entrenat i qualificat utilitzar-los de manera adequada. El
cas dels aparells filtrants, es disposarà de follet informatiu en que s’indiqui la data límit d’emmagatzament del filtre nou i les

les condicions normals d’ús.

condicions de conservació, en el seu embalatge original.

Per això, els protectors oculars estaran dissenyats i fabricats per poder disposar, en particular, d’un factor espectral de

Els EPI que tinguin com a missió evitar els contactes superficials de tot o part del cos amb substàncies perilloses i agents

transmissió en cadascuna de les ones nocives tal, que la densitat d’il·luminació energètica de la radiació que pugui arribar a
l’ull de l’usuari a través del filtre sigui lo més baixa possible i no superi mai el valor límit d’exposició màxima admissible. A
més, els protectors oculars no es deterioraran ni perderen les seves propietats al estar sotmesos als efectes de la radiació
emesa en les condicions normals d’ús i cada exemplar que es comercialitzi tindrà un nombre de grau de protecció al que
correspondrà la corba de la distribució espectral del seu factor de transmissió.
Els oculars adequats a fonts de radiació del mateix tipus estaran classificats per nombres de graus de protecció ordenats de
menor a major i el fabricant presentarà en el seu follet informatiu, en particular, les corbes de transmissió per les que es
pugui escollir l’EPI més adequat, tenint en compte els factors inherents a les condicions efectives d’ús, com la distància en
relació amb la font i la distribució espectral de l’energia radiada a aquesta distància. Cada exemplar ocular filtrant portarà
inscrit pel fabricant el nombre de grau de protecció.

infecciosos impediran la penetració o difusió d’aquestes substàncies a través de la cobertura protectora, en les condicions
normals d’ús per les que aquests EPI s’hagin comercialitzat. Amb aquest fi, els materials constitutius i demés components
d’aquests tipus de EPI s’escolliran, dissenyaran i disposaran de tal manera que, sempre que sigui possible, garantissin una
estanqueïtat total que permeti, si es necessari, un ús quotidià que eventualment pugui prolongar-se o, en el seu defecte, una
estanquitat limitada que exigeixi que es restringeixi el temps que hagin que portar-lo a lloc.
Quan, per la seva naturalesa i per les condicions normals d’aplicació, algunes substàncies perilloses o agents infecciosos
tinguin un alt poder de penetració que impliqui que els EPI adequats disposin d’un període de temps de protecció limitat,
aquests hauran de ser sotmesos a proves convencionals que permetin classificar-los d’acord amb la seva eficàcia. Els EPI
considerats conforme a les especificacions de prova portaran una marca en la que s’indiqui, en particular, els nombres o, en
el seu defecte, els codis de les substàncies utilitzades en les proves i el temps de protecció convencional corresponent. A
més, es mencionarà en el seu follet informatiu el significat dels codis, si fos necessari; la descripció detallada de les proves

Radiacions ionitzats:

convencionals i qualsevol dada que serveixi per determinar el temps màxim admissible d’utilització en les diferents

Els materials constitutius i demés components dels EPI destinats a protegir tot o part del cos contra la pols, gas o líquids

condicions previsibles d’ús.

radioactius, s’escolliran, dissenyaran i disposaran de tal manera que els equips impedeixin eficaçment la penetració de

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que es prevé que es faran servir, junt amb les normes per la

contaminats en condicions normals d’ús. El aïllament exigit es podrà obtenir impermeabilitzant la cobertura protectora i/o

seva utilització.

amb qualsevol altre mitjà adequat, com, per exemple, els sistemes de ventilació i de presurizació que impedeixin la
retrodifusió d’aquests contaminats, depenent de la naturalesa o de l’estat dels contaminats.

7.6.5

Quan hagin mesures de descontaminació que siguin aplicables als EPI, aquests hauran de poder ser objecte de les

S’entén per equip de protecció individual qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador per a que el protegeixi

mateixes, sense que allò impedeixi que puguin tornar a utilitzar-se durant tot el temps de duració que es calculi per aquest

d’un o veris riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori

tipus d’equips. Els materials constitutius i demés components d’aquests tipus de EPI s’escolliran i disposaran de tal manera

destinat a tal fi.

que el nivell de protecció de l’usuari sigui tan alt com així exigeixin les condicions normals d’ús sense que obstaculi els

Els equips de protecció individual (EPI) proporcionaran una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús , sense

gestos, postures o desplaçaments d’aquest últim fins tal punt que tingui que augmentar el temps de exposició. Els EPI

suposar per si mateixos un risc adicional ni molèsties innecessàries.

llevaran una marca de senyalització que indiqui la índole i l’espessor del material o materials, constitutius i apropiats en
condicions normals d’ús.

Equips de Protecció Individual

Es triaran els que millor s’adapten a les característiques que personals de l’usuari.
Els equips de protecció individual es classifiquen en categories:

Protecció contra substàncies perilloses i agents infecciosos
Els EPI que vagin a protegir les vies respiratòries s’hauran de permetre que l’usuari disposi d’aire respirable quan estigui

-

de manteniment poc nocius els efectes dels quals són reversibles, de temperatures menors de 50ºC, d’agents

exposat a una atmosfera contaminada i/o la seva concentració d’oxigen sigui insuficient. L’aire respirable que proporcioni
aquest EPI a l’usuari s’obtindrà pels mitjans adequats: per exemple, filtrant l’aire contaminat a través del dispositiu o mitjà
protector o canalitzant l’aportació procedent d’una font no contaminada.
Els materials constitutius i demés components d’aquests tipus de EPI s’escolliran, dissenyaran i disposaran de tal manera
que es garantissin la funció i la higiene respiratòria de l’usuari de forma adequada durant el temps que es porti a lloc en les
condicions normals d’ús El grau de estanqueïtat de la peça facial, les pèrdues de càrrega en la inspiració i, els aparells

Ingeniería de Arquitectura, SLP

Categoria I: inclou els EPI que protegeixen a l’usuari d’agressions mecàniques d’efectes superficials, de productes
atmosfèrics normals, de petits xocs i vibracions i de radiació solar.

-

Categoria II: inclou els EPI que protegeixen contra riscos de grau mig o elevat sense conseqüències mortals o
irreversibles.

-

Categoria III: aquells EPI que protegeixen contra riscos de conseqüències mortals o irreversibles. Pertanyen a
aquesta categoria exclusivament els següents:
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-

-

Equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixi contra els aerosols sòlids i líquids o contra els gasos
irritants, perillosos, tòxics o radiotòxics
Equips de protecció respiratòria completament aïllant de l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió.
Equips amb protecció limitada en el temps contra les agressions químiques o contra les radiacions ionitzants
Equips de intervenció en ambients càlids, als efectes del qual siguin comparables als d’una temperatura
ambient igual o superior a 100ºC, amb o sense radiacions d’infraroig, flames o grans projeccions de materials
en fusió.
Equips d’intervenció en ambients freds, als efectes del qual siguin comparables als de una temperatura
ambiental igual a -50ºC
Equips de protecció contra les caigudes des de determinada altura
Equips de protecció contra els riscs elèctrics per als treballs realitzats sota tensions perilloses o els que
s’utilitzin com aïllants d’alta tensió

No s’ha d’adaptar sota cap motiu per la col·locació d’altres accessoris diferent als recomanats pel fabricant del casc.
No s’ha d’aplicar pintura, dissolvents, adhesius, o etiquetes, excepte si s’efectua d’acord amb les instruccions del fabricant.
Es recomana la substitució del casc als tres anys a partir de la data de fabricació, sempre i quan s’hagin seguit correctament
les recomanacions del fabricant i no hagi rebut impacte algú.
S’emprarà en obres publiques i de construcció (bastides, i la seva col·locació, llocs de treball en altura, obres d’encofrat i
desencofrat, muntatge i instal·lació, moviment de terres), mines i industries diverses.
Manteniment:
No es modificarà o eliminarà qualsevol element original del casc sense seguir les recomanacions del fabricant.
En cas de deformació o anomalia, el casc serà reemplaçat per altre en perfectes condicions, així com, en cas de xoc

Segons la categoria a la que pertanyen, els EPI han de comptar amb el següent marcat:
Els EPI de la Categoría I i II mostraran el marcat “CE”, mentre que els de Categoría III, ademés del marcat “CE” duran un
codi identificatiu de quatre dígits.

important i tot i que no apareguin danys aparents, ja que està concebut per absorbir l’energia d’un impacte mitjançant la
destrucció parcial o mitjançant desperfectes de l’armadura i de l’arnes.

Tot EPI es subministrarà amb els seu fulletó informatiu, a on s’estableixen els nivells de portecció, el manteniment i les

El casc haurà de ser inspeccionat periòdicament.

substitucions necessàries.

Per la neteja del casc, s’utilitzaran productes no abrasius, com aigua i sabó.

El contractista està obligat a formar i informar als treballadors sobre l’ús de l’EPI, en quant al efecte que el risc produeix

7.6.5.1.2

sobre la seva salut i la manera de presentar-se, les parts del cos o vies d’entrada que s’han de protegir i les limitacions que
presenta el EPI. De la mateixa manera, informarà al treballador sobre la utilització correcta de l’EPI, seguint les condicions

Cascs de protecció contra xocs i impactes

Veure apartat anterior.

del fabricant, i s’assegurarà de que la informació es entesa per el treballador

7.6.5.1.3

Els equips de protecció individual garantiran la protecció adequada contra els riscs, complint amb el principi de concepció,

Contra la radiació solar.

d’innocuïtat, de comoditat i eficàcia, tal i com estableix el R.D. 1407/92.

7.6.5.2

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual, segons la part del cos o vies d’entrada que protegeix, junt
amb les normes que hi hagi que aplicar per la seva utilització.




complir amb el R.D. 1407/92, y con el R.D. 773/97.




Protectors del cap

Las normes europees aplicables són:



Protector de l’oïda

Les normes europees que regeixen aquests EPI son:

Per a cada cas s’especifiquen les Normes UNE de referència. En tot cas, els equips de protecció individual hauran de

7.6.5.1

Peces de protecció pel cap

UNE EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig. Part 1: Orelleres
UNE EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig. Part 2: Taps
UNE EN 352-3: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 3: Urelleres acoplades a un casc de
protecció per a la industria
UNE EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relativas a la selecció, us, precaucions d’us i manteniment.
Document guia.

Son EPI de categoria 2.

UNE EN 397: Cascs de protecció per a la indústria
UNE EN 812: Cascs contra els cops per a la indústria

L’exposició diària d’un treballador al soroll, nivell diari equivalent, s’expressa en dB(A), mesura, calculada i referida a 8 hores
diàries. En els llocs de treball en els que el nivell diari equivalent o el nivell de punta superin 90 dB(A) o 140 dB(A)

7.6.5.1.1

Casc de seguretat

respectivament, tots els treballadors hauran d’utilitzar protectors auditius, senyalitzant el seu us obligatori.

Us i camp d’aplicació:

No s’ha de seleccionar un antisoroll que ofereixi massa protecció, doncs podria aïllar al usuari de sons necessaris (altres

El casc de seguretat es aquell element que es col·loca sobre el cap per a protegir el crani contra la caiguda d’objectes per

usuaris, timbres de alarma, etc..)

sobre del cap. Constarà com a mínim de seguretat d’una armadura i un arnés.
7.6.5.2.1

Està classificat com EPI de categoria 2.

Protectors auditius tipus “taps”

Us i camp d’aplicació:

Per una protecció adequada, el casc haurà d’adaptar-se a la talla del cap del usuari.

És aquell dispositiu dissenyat per dur-lo inserit dins del conducte auditiu extern o en la closca d'entrada del mateix per
En treballs en altura es obligatori la utilització del barbuquejo.

protegir-se del soroll i prevenir els efectes auditius no desitjats. Poden ser de llana mineral o d'escuma.
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El rang de mida dels protectors estarà comprès entre 5 i 14 mm.

Els protectors referits en els apartats anteriors, poden acoblar-se mitjançant un dispositiu de manera adequada a cascos de

Els taps seran col locats, ajustats i mantinguts d'acord amb les instruccions del fabricant i portats durant tot el temps de
permanència en zones sorolloses. La protecció proporcionada pels taps es veurà perjudicada si no es compleixen les
instruccions del fabricant.

protecció
7.6.5.2.5

Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació

Us i camp d’aplicació:

S'han d'ajustar correctament en els pavellons auditius de les dues orelles.

Aquests equips tenen la doble missió de possibilitar la utilització d'equips de comunicació sense necessitat de prescindir

Aquests protectors es faran servir per a treballs de percussió o que comporten la utilització de dispositius d'aire comprimit

dels elements de protecció. L'equip consta d'orelleres motadas sobre arnès de cap sobre el qual s'acoblen els dispositius

Mantenimient:

electrònics que permeten la comunicació: micròfon, antena, receptors (en cada orelleres), circuits, cablejat, etc.

Si els taps són reutilitzables, es netejaran d'acord amb el mètode establert pel fabricant en les instruccions d'ús, sempre

Principals caracteristiques

amb productes de neteja que no produeixin cap dany a l'usuari.

Permetrà la comunicació clara i comprensible amb altres persones sense reduir la funció protectora del treballador que els

7.6.5.2.2

porta.

Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables

Els protectors tipus "taps" poden ser d'un sol ús, és a dir, un sol ús, o de més usos, reutilitzables. Veure apartat anterior.
7.6.5.2.3

Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o clatell

Alimentació per piles amb diverses autonomies de servei.
Cables sense sobresortir de l'estructura.
Absència de parts metàl.liques o antenes sortints.

Us i camp d’aplicació:
És aquell dispositiu consistent en dos casquets units per un arnès que es fixen sobre els pavellons auditius i s'adapten al

Micròfon regulable i retràctil, de disseny senzill.

capdavant mitjançant coixinets per a protegir-se del soroll i prevenir els efectes auditius no desitjats.

Possibilitat de acoblar-se a cascs de seguretat.

En el cas que les orelleres tinguin arnès de clatell o barbeta i pesen més de 150 gr., s'han de subministrar amb una cinta es

Fàcil ajust, muntatge i desmuntatge, una vegada ajustats, no podran, en condicions d'ús normals, desajustar

subjecció al capdavant.

independentment de la voluntat del usuari.

La talla d'aquest protector pot ser gran, normal o petita, en funció de la morfologia de l'usuari. Les de talla gran i petita ho

Diferents valors (dB) d'atenuació sonora en freqüències (altes, mitjanes, baixes) i atenuació mitjana (SNR).

indicaran clarament a la caixa o embalatge.

Permetran a l'usuari realitzar normalment l'activitat assignada i oferiran els mínims obstacles possibles a la realització de

Els casquets poden rotar per adaptar-se convenientment a les diferents morfologies del cap humana.

gestos, a l'adopció de postures ia la percepció dels sentits.

La força i la pressió de l'arnès sobre el cap no superaran els valors de 14 N i 4500 Pa respectivament.

Manteniment:

Les parts de les orelleres que poden entrar en contacte amb la pell no han de tacar, ni produir lèrgia, irritació o qualsevol

Els recanvis han de poder substituir sense requerir l'ús d'eines.

altre efecte nociu per a la salut. Els materials en contacte amb la cara seran suaus i flexibles i l'acabat no posseirà puntes ni

Es netejarà i farà servir d'acord amb les instruccions del fabricant

arestes sortints.
7.6.5.3
Les orelleres seran posades, ajustades i mantingudes d'acord amb les instruccions del fabricant i portades durant tot el
temps de permanència en zones sorolloses. La protecció proporcionada per les orelleres es veurà perjudicada si no es
compleixen les instruccions del fabricant.
Aquests protectors es faran servir per a treballs de percussió o que comporten la utilització de dispositius d'aire comprimit
Manteniment:

Les normes europees que tenen per camp d'aplicació dels EPI d'ulls i cara són les següents:






Els recanvis han de poder substituir sense requerir l'ús d'eines.


Les orelleres es netejaran d'acord amb les instruccions del fabricant.
7.6.5.2.4



Protectors auditius acoblables als cascs de protecció



Ingeniería de Arquitectura, SLP

Protecció dels ulls i de la cara

UNE EN 165 "Protección individual del ojo. Vocabulario".
UNE EN 166 "Protección individual del ojo. Requisitos".
UNE EN 167 "Protección individual del ojo. Métodos de ensayo ópticos".
UNE EN 168 "Protección individual del ojo. Métodos de ensayo no ópticos".
UNE EN 169 "Protección individual del ojo. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del
coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado".
UNE EN 170 "Protección individual del ojo. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de
transmisión (transmitancia) y uso recomendado".
UNE EN 171 "Protección individual del ojo. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de
transmisión (transmitancia) y uso recomendado".
UNE EN 172 "Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral".
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UNE EN 175 "Protección individual del ojo. Protectores oculares y faciales para la soldadura y técnicas afines"
UNE EN 207 "Protección individual del ojo. Gafas y filtros de protección contra la radiación láser".
UNE EN 208 "Protección individual del ojo. Gafas de protección para los trabajos de ajuste láser y sistemas láser
(Gafas de ajuste láser)".
UNE EN 379 "Especificaciones para los filtros de soldadura con factor de transmisión en el visible conmutable y
filtros de soldadura con doble factor de transmisión en el visible"
UNE EN 1731 Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecánicos y/o calor.
UNE EN 1836 "Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación solar para uso
general"

El marcatge dels protectors serveix per identificar el risc contra el qual s'ha certificat. Es tracta d'un codi compost d'una lletra
i un número que identifiquen les especificacions de protecció. El primer número indica el tipus de protecció contra radiacions

Hi ha gran varietat, segons el tipus de muntura, l'ocular, si són correctores o no, etc., adequant-se al risc a evitar ia les
necessitats de l'usuari.
Les ulleres amb oculars de qualitat òptica baixa (2 i 3) s'utilitzaran
Les patilles de les ulleres s'ajustaran a les dimensions del cap de l'usuari, per simple pressió dels dits sobre les mateixes,
per a poder efectuar el treball sense que les ulleres es desprenguin de la seva posició normal. Es col.locaran sempre abans
de començar els treballs i es mantindran de forma ininterrompuda durant el temps que duri el mateix. Proporcionar protecció
tant lateral com superior i inferiorment.
Es faran servir aquests protectors per als següents treballs:
-

de perforació i burinat,

-

amb manipulació o utilització de pistoles grapadores,

3 = Protecció ultraviolada sense alteració dels colors

-

amb màquines que aixequin encenalls,

4 = Protecció infraroig

-

en la recollida o fragmentació de vidre,

-

estampació

-

amb raig projector d'abrasius granulosos o doll líquid

-

manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

òptiques:
2 = Protecció ultraviolada

5 = Protecció llum solar
6 = Protecció llum solar i infraroig
El segon número indica el nivell de protecció d'acord amb el tipus de risc expressat en el primer. Quan només hi ha un
nombre indica el grau de protecció contra diversos tipus de soldadura. La lletra entre parèntesi indica el codi de referència
del fabricant. El següent indica la classe òptica, d'1 a 3, sent el 1 la millor qualitat. L'última lletra indica el nivell de resistència

Manteniment:

mecànica.
Símbol

Nivell de protecció

Tipus de protector ocular

Previ al seu ús, es comprovarà que la visual sigui correcta, sense trencaments o deformacions i que els oculars estiguin

S

Resistència mecànica incrementada

Tot tipus de protector ocular

nets. Després de l'ús, es netejaran els oculars de pols o brutícia que puguin tenir. La neteja es realitzarà amb material suau,

F

Impacte a baixa energia

Tot tipus de protector ocular

amb aigua i sabó neutre, no abrasiu, per evitar ratllades, seguint les instruccions del fabricant.

B

Impacte a mitja energia

Ulleres de montura integral,pantalla facial

Es guardaran, quan no estiguin en ús, nets i secs en els seus corresponents estoigs, si els tenen. Es procurarà no deixar els

A

Impacte a alta energia

Pantalla facial

protectors amb els oculars cap avall, per evitar les ratllades.

Símbol

Nivell de protecció

Tipus de protector ocular

3

Gotes i esquitxades de liquid

Muntura integral, pantalla facial

4

Pols gruix

Muntura integral, pantalla facial

5

Gas i pols fi

Ulleres de muntura integral

8

Arc elèctric de curtcircuit

Pantalla facial

9

Metall fos i sòlids calents

Muntura integral, pantalla facial

Sempre que sigui necessari un canvi d'usuari, els protectors es desinfectaran periòdicament per impedir malalties a la pell
7.6.5.3.2

Ulleres de muntura “integral”

Us i camp d’aplicació:
Són protectors dels ulls que tanquen de manera estanca la regió orbital i en contacte amb la cara.
Hi ha gran varietat, segons el tipus de muntura, l'ocular,, etc, adequant-se al risc a evitar ia les necessitats de l'usuari.

Les certificacions opcionals que poden presentar són:

En cas d'utilització de lents correctores, es superposaran a aquestes. Per a la seva utilització s'ajustaran al capdavant de

N = tractament de resistència a l'envelliment

l'operari amb les patilles o la regulació de la goma perquè es pugui realitzar qualsevol moviment sense que les ulleres es

K = tractament de resistència al deteriorament superficial per partícules fines

desprenguin o es moguin de la seva posició normal.
Es col.locaran sempre abans de començar els treballs i es mantindran de forma ininterrompuda durant el temps que duri el

7.6.5.3.1

mateix. Proporcionar protecció tant lateral com superior i inferiorment.

Ulleres de muntura “universal”

Es faran servir aquests protectors per als següents treballs:

Us i camp d’aplicació:
Són protectors dels ulls els oculars estan acoblats a / en una muntura amb patilles (amb o sense protectors laterals).

Ingeniería de Arquitectura, SLP
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de perforació i burinat,
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-

amb manipulació o utilització de pistoles grapadores,

-

Treballs amb masses en fusió i permanència a prop seu,

-

amb màquines que aixequin encenalls,

-

Activitats en un entorn de calor radiant,

-

en la recollida o fragmentació de vidre,

-

Treballs amb làser,

-

estampació

-

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

-

amb raig projector d'abrasius granulosos o doll líquid

Manteniment:

-

manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

Previ al seu ús, es comprovarà que la no existència de trencaments o deformacions. Després de l'ús, es netejaran els
oculars de pols o brutícia que puguin tenir. La neteja es realitzarà amb material suau, amb aigua i sabó neutre, no abrasiu,

Manteniment:

per evitar ratllades, seguint les instruccions del fabricant. L'assecat serà mitjançant ventilació natural.
Previ al seu ús, es comprovarà que la visual sigui correcta, sense trencaments o deformacions i que els oculars estiguin
nets. Després de l'ús, es netejaran els oculars de pols o brutícia que puguin tenir. La neteja es realitzarà amb material suau,

7.6.5.3.4

amb aigua i sabó neutre, no abrasiu, per evitar ratllades, seguint les instruccions del fabricant.

Us i camp d'Aplicació:

Es guardaran, quan no estiguin en ús, nets i secs en els seus corresponents estoigs, si els tenen. Es procurarà no deixar els

Són protectors dels ulls que cobreixen la totalitat o una part del rostre.

protectors amb els oculars cap avall, per evitar les ratllades.

Per a la seva utilització s'ajustaran a la cara de l'operari, protegint front, cara, i coll.

Sempre que sigui necessari un canvi d'usuari, els protectors es desinfectaran periòdicament per impedir malalties a la pell
7.6.5.3.3

Pantalles per a soldadura

Ulleres de muntura “cazoletas”

En cas que la pantalla compti amb arnés, aquest serà de bandes flexibles que permetin la seva adaptació al capdavant.
Es col.locaran sempre abans de començar els treballs i es mantindran de forma ininterrompuda durant el temps que duri el

Us i camp d’aplicació:

mateix. Proporcionar protecció tant lateral com superior i inferiorment.

Són protectors dels ulls que consten de dues cassoletes que protegeixen cada globus ocular individualment creant un espai

Es faran servir aquests protectors per als següents treballs:

estanc a la penetració d'agents nocius. Protegeixen de projecció de partícules a alta velocitat, projecció de metalls

-

de soldadura, esmerilats o poliment i tall,

químics.

-

treballs amb masses en fusió i permanència a prop seu,

Per a la seva utilització s'ajustaran a la cara de l'operari.

-

activitats en un entorn de calor radiant,

Es col.locaran sempre abans de començar els treballs i es mantindran de forma ininterrompuda durant el temps que duri el

-

treballs amb làser,

mateix. Proporcionar protecció tant lateral com superior i inferiorment.

-

treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

incandescents, introducció de cossos estranys, radiacions tèrmiques, pols, vapors, fums i gasos, esquitxades de productes

Es faran servir aquests protectors per als següents treballs:

Manteniment:

-

De soldadura, esmerilats o poliment i tall,

Previ al seu ús, es comprovarà que la no existència de trencaments o deformacions. Després de l'ús, es netejarà de pols o

-

De perforació i burinat,

brutícia que pugui tenir. La neteja es realitzarà amb material suau, amb aigua i sabó neutre, no abrasiu, per evitar ratllades,

-

Talla i tractament de pedres,

-

Amb manipulació o utilització de pistoles grapadores,

-

Amb màquines que aixequin encenalls,

-

En la recollida o fragmentació de vidre,

-

Estampació

-

Amb raig projector d'abrasius granulosos o doll líquid

-

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

seguint les instruccions del fabricant.
Comprovació del grau de filtració de l'ocular filtrant.
7.6.5.4

Protecció de les vies respiratòries

Les normes europees que tenen que complir els EPI de protecció de les vies respiratories son:

Ingeniería de Arquitectura, SLP








UNE EN 149: mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas
UNE EN 405: Mascarillas autofiltrantes con válvulas de protección contra gases o gases y partículas
UNE EN 140: mascarillas
UNE EN 136: Máscaras
UNE EN 141: Filtros contra gases y filtros mixtos
UNE EN 143: Filtros contra partículas
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UNE EN 146: Dispositivos filtrantes contra partículas de ventilación asistida
TM 14/7.25: Equipos de protección respiratoria con línea de aire comprimido

7.6.5.4.2

Equips filtrants davant de gasos i vapors

Us i camp d'Aplicació:

Tots aquests EPI són de categoria 3.
Són equips de protecció respiratòria dels que protegeixen contra els contaminants aerotransportats (gasos i vapors) reduint
Es formarà l'usuari en el maneig d'aquests EPI.

la concentració d'aquests en la zona d'inhalació per sota dels nivells d'exposició a través d'un filtre on s'eliminen els

El factor de protecció nominal és la relació entre la concentració d'un contaminant en l'ambient i la seva possible
concentració en l'interior de la màscara / adaptador facial.

contaminants. Poden ser:
Filtre per a gasos amb adaptador facial

Segons el factor de protecció nominal i el tipus d'equip, es poden classificar en:

Mascareta filtrant contra gasos i vapors

Mascareta EN 149

Mascareta EN 405

Mascareta EN 140

Mascareta EN 136

Particules P1

4.5

4.5

4.5

5

Particules P2

12

12

12

16

El filtre de l'equip tindrà la capacitat més gran que la concentració de la substància nociva i es farà servir només quan sigui

Particules s P3

50

50

50

1000

coneguda la concentració dels contaminants.

Gasos i vapors

-

20

20

2000

Es triarà el que millor s'adapti a les característiques personals de l'usuari, no produint pèrdua de la capacitat visual ni

No s'han d'utilitzar els equips filtrants en atmosferes deficients d'oxigen.

auditiva. Tindrà el menor pes possible i l'arnès s'ajustarà còmodament al capdavant.
7.6.5.4.1

Equips filtrants de partícules

Les parts de l'adaptador facial en contacte amb la cara de l'usuari seran toves i no provocaran lèrgies ni irritacions.

Us i camp d’aplicació:
Són equips de protecció respiratòria dels que protegeixen contra els contaminants aerotransportats (partícules sòlides)

Dificultarà el mínim possible la respiració de l'usuari i tindrà una olor agradable o sense olor.

reduint la concentració d'aquests en la zona d'inhalació per sota dels nivells d'exposició a través d'un filtre on s'eliminen els

També serà utilitzat per períodes curts de temps, no excedint les dues hores seguides, llevat que l'equip sigui lleuger en

contaminants. Poden ser:

treballs lleugers amb interrupcions, on es pot utilitzar durant un període més prolongat.

-

Filtre contra partícules amb adaptador facial

-

Mascareta filtrant contra partícules

-

Equip filtrant ventilat

S'usaran en activitats amb ús de pintures, dissolvents, amb productes químics, estesa de paviment bituminós, treballs en
pous, canals i altres obres subterrànies, a la xarxa de clavegueram, en instal.lacions frigorífiques, etc, ...
Manteniment:
Es comprovarà la data de caducitat del filtre i el seu perfecte estat de conservació, d'acord amb les especificacions del

No s'han d'utilitzar els equips filtrants en atmosferes deficients d'oxigen.

fabricant mostrades en el fullet informatiu.

El filtre de l'equip tindrà la capacitat més gran que la concentració de la substància nociva i es farà servir només quan sigui
coneguda la concentració dels contaminants.

No s'han d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades ni en ambients humits

Es triarà el que millor s'adapti a les característiques personals de l'usuari, no produint pèrdua de la capacitat visual ni

7.6.5.4.3

Equips filtrants mixtes

auditiva. Tindrà el menor pes possible i l'arnès s'ajustarà còmodament al capdavant.

Us i camp d'Aplicació:

Les parts de l'adaptador facial en contacte amb la cara de l'usuari seran toves i no provocaran lèrgies ni irritacions.

Són equips de protecció respiratòria dels que protegeixen contra els contaminants aerotransportats reduint la concentració

Dificultarà el mínim possible la respiració de l'usuari i tindrà una olor agradable o sense olor.

d'aquests en la zona d'inhalació per sota dels nivells d'exposició a través d'un filtre on s'eliminen els contaminants. Poden
ser:

També serà utilitzat per períodes curts de temps, no excedint les dues hores seguides, llevat que l'equip sigui lleuger en
treballs lleugers amb interrupcions, on es pot utilitzar durant un període més prolongat.

Filtre combinat amb adaptador facial

S'usaran en activitats de talls de fusta, de rajoles o paviments, treballs de neteja on es desprengui molta quantitat de pols

Mascareta filtrant contra partícules, gasos i vapors

Mantenimiento:

No s'han d'utilitzar els equips filtrants en atmosferes deficients d'oxigen.

Es comprovarà la data de caducitat del filtre i el seu perfecte estat de conservació, d'acord amb les especificacions del

El filtre de l'equip tindrà la capacitat més gran que la concentració de la substància nociva i es farà servir només

fabricant mostrades en el fullet informatiu.

quan sigui coneguda la concentració dels contaminants.

No s'han d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades ni en ambients humits

Es triarà el que millor s'adapti a les característiques personals de l'usuari, no produint pèrdua de la capacitat visual ni
auditiva. Tindrà el menor pes possible i l'arnès s'ajustarà còmodament al capdavant.
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Les parts de l'adaptador facial en contacte amb la cara de l'usuari seran toves i no provocaran lèrgies ni irritacions.
Dificultarà el mínim possible la respiració de l'usuari i tindrà una olor agradable o sense olor.

Es comprovarà la data de caducitat de l'aparell i el seu perfecte estat de conservació, d'acord amb les especificacions del
fabricant mostrades en el fullet informatiu.
No s'han d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades ni en ambients humits

També serà utilitzat per períodes curts de temps, no excedint les dues hores seguides, llevat que l'equip sigui lleuger en

Es controlarà especialment l'estat de les vàlvules d'inhalació i exhalació de l'adaptador facial, l'estat de les ampolles dels

treballs lleugers amb interrupcions, on es pot utilitzar durant un període més prolongat.

equips autònoms i de tots els elements d'estanquitat i d'unió entre les diferents parts de l'aparell.

S'usaran en activitats de pintura amb pistola sense ventilació suficient, etc, ...
7.6.5.4.6

Manteniment:

Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura

Especifics per a soldadura

Es comprovarà la data de caducitat del filtre i el seu perfecte estat de conservació, d'acord amb les especificacions del
7.6.5.4.7

fabricant mostrades en el fullet informatiu.
No s'han d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades ni en ambients humits
7.6.5.4.4

Equips respiratoris amb màscara amovible per a soldadura

Especifics per a soldadura. Veure l’apartat de pantalles facials

Equips aïllants d’aire lliure

Us i camp d’aplicació:
Són equips de protecció respiratòria que protegeixen contra els contaminants aerotransportats i contra atmosferes amb
deficiència d'oxigen. Es fonamenten en el subministrament d'aire. Poden ser:
De mànega sense assistència
De mànega manualment assistits
De mànega assistits amb ventilador
Fan falta per activitats amb productes químics que no tenen oxigen, en espais confinats, etc, ...
Manteniment:
Es comprovarà la data de caducitat de l'aparell i el seu perfecte estat de conservació, d'acord amb les especificacions del
fabricant mostrades en el fullet informatiu.
No s'han d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades ni en ambients humits
Es controlarà especialment l'estat de les vàlvules d'inhalació i exhalació de l'adaptador facial, l'estat de les ampolles dels
equips autònoms i de tots els elements d'estanquitat i d'unió entre les diferents parts de l'aparell.
7.6.5.4.5

Equips aïllants amb subministrament d’aire

Us i camp d’aplicació:
Són equips de protecció respiratòria que protegeixen contra els contaminants aerotransportats i contra atmosferes amb
deficiència d'oxigen. Es fonamenten en el subministrament d'un gas no contaminat respirable (aire). Poden ser:
De flux continu
A petició
A demanda, de pressió positiva.
Autònoms
Fan falta per activitats amb productes químics que no tenen oxigen, en espais confinats, treballs en boca d'alts forns, a prop
de convertidors i conduccions de gas d'alts forns, etc, ...
Manteniment:
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7.6.5.5

Manteniment:

Protectors de mans i braços

Les normes europees que regeixen aquests EPIS son:
 UNE EN 374: Guantes de protección contra los productos químico y microorganismos
 UNE EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos
 UNE EN 407: Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
 UNE EN 420: Requisitos generales para lo guantes
 UNE EN 421: Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva
 UNE EN 511: Guantes de protección contra el frío
 UNE EN 50237: Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos
 UNE EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
 UNE EN 60984: Manguitos de material aislante para trabajos en tensión
Els guants de protecció seran de la talla correcta que millor s'adapti a l'usuari.

Es comprovarà periòdicament si els guants presenten trencats, forats o dilatacions.
S'haurà d'establir un calendari per a la substitució periòdica dels guants i no utilitzar guants contaminats prèviament.
7.6.5.5.3

Guants contra les agressions d’origen elèctric

Us i camp d'Aplicació:
Aquests guants són fabricats en làtex natural, plàstic o elastòmers.
Es duran a les dues mans simultàniament durant el temps que duri el treball.
Es poden usar guants que protegeixin contra riscos mecànics superposats als aïllants. Ús conjunt amb perxa i banqueta o
catifa aïllant.

Aquests EPI s'enquadren en la categoria 2, excepte els dissenyats i fabricats per a protegir contra el risc elèctric o aïllar-se

Alguns tipus poden tenir un folre tèxtil, o característiques especials.

de l'alta tensió, per intervenir en ambients calorosos o freds, contra agressions químiques o radiacions ionitzants.
S'evitarà el contacte amb líquids agressius, elements punxants, tallants, etc, ...
7.6.5.5.1

Guants contra les agressions mecàniques

Tindran un grau d'aïllament adequat als valors de les tensions a les quals l'usuari pugui exposar-se.

Us i camp d’aplicació:

S'utilitzaran en tots els treballs amb tensió en instal.lacions elèctriques de baixa tensió, com connexions, instal.lacions, etc, ..

Aquests guants poden ser de cuir-lona, tot cuir, loneta, flor i serratge.
Manteniment:
Es duran a les dues mans simultàniament durant el temps que duri el treball.
Es comprovarà periòdicament si els guants estan mancats d'humitat i d'esquerdes.
Per evitar rascades amb les costures internes, han de portar folre interior.
S'han de mantenir nets de matèries estranyes amb aigua i sabó o un altre detergent suau. S'assecaran amb un drap suau i
S'utilitzaran en tots els treballs on es manipulin estelles, rebaves, superfícies tallants o punxants, treballs de càrrega i

la humitat es deixarà evaporar en ambient sec, mai amb una font de calor. Es conservaran amb pols de talc. La seva neteja

descàrrega de materials a mà o per mitjans mecànics, treballs amb risc de fregament en les mans, com pot ser el maneig de

es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant.

cables, eslingues , estrops, maneig de ferralla, ús de ganivets, etc
7.6.5.5.4

Manteniment:

Guants contra les agressions d’origen tèrmic

Us i camp d'Aplicació:
Es comprovarà periòdicament si els guants presenten trencats, forats o dilatacions. Si no es poden reparar, han de ser
Aquests guants estan fabricats en teixit kevlar multicapes o serratge ignifugat. Es duran a les dues mans simultàniament

substituïts.

durant el temps que duri el treball. S'evitarà el contacte directe amb el focus de calor especialment en temps prolongat.
S'han de mantenir nets i secs pel costat que està en contacte amb la pell. La seva neteja es realitzarà d'acord amb les
S'utilitzaran en tots els treballs on es manipulen materials amb elevades temperatures i per a treballs de forja, fosa i

instruccions del fabrican

modelat.
7.6.5.5.2

Guants contra les agressions químiques

Manteniment:

Us i camp d'Aplicació:
Es comprovarà periòdicament si els guants presenten trencats, forats o dilatacions. Si no es poden reparar, han de ser
Aquests guants poden ser de PVA, neoprè.

substituïts.

Es duran a les dues mans simultàniament durant el temps que duri el treball.

S'han de mantenir nets i secs pel costat que està en contacte amb la pell. La seva neteja es realitzarà d'acord amb les

Es tindrà en compte que certs materials que proporcionen una bona protecció contra uns productes ho fan malament contra

instruccions del fabricant.

altres.
7.6.5.5.5

Els guants de PVA no són resistents a l'aigua.

Manyoples

Us i camp d'Aplicació:

S'utilitzaran en tots els treballs on es manipulen productes químics.

Aquests protectors estan fabricats en teixit kevlar multicapes o serratge ignifugat.
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Es duran a les dues mans simultàniament durant el temps que duri el treball.

Existeixen sabates o botes, encara que les botes proporcionen una major subjecció del peu, impedint torçades.

S'evitarà el contacte directe amb el focus de calor especialment en temps prolongat.

Per motius d'higiene, el calçat serà d'ús personal. En cas que sigui indispensable l'ús per diverses persones, es desinfectar

S'utilitzaran en tots els treballs on es manipulen materials amb elevades temperatures i per a treballs de forja, fosa i
modelat.

adequadament.
S'utilitzaran en aquells treballs d'enginyeria civil i construcció, en bastides, obres de demolició, amb elements prefabricats de
formigó, encofrat i desencofrat, en totes les activitats de l'obra de construcció, instal.lacions de calefacció, ventilació,

Manteniment:

transports i emmagatzematge, indústria ferroviària , treballs en pedreres, enderrocs, ...
Es comprovarà periòdicament si presenten trencats, forats o dilatacions. Si no es poden reparar, han de ser substituïts.
Manteniment:
S'han de mantenir nets i secs pel costat que està en contacte amb la pell. La seva neteja es realitzarà d'acord amb les
Neteja mitjançant drap, raspall o similar, fins i tot aigua, fins a eliminar les restes de brutícia, a fi de mantenir en el possible

instruccions del fabricant.

les característiques d'impermeabilitat i flexibilitat primitiva.
7.6.5.5.6

Maniguets i mànigues

Assecar-lo quan estigui humit, però no a prop d'una font directa de calor.

Us i camp d'Aplicació:

Si es pot, utilització de productes de manteniment hidròfugs.

Aquests protectors estan fabricats en pell serratge, comprenent del canell al colze amb tots dos extrems acabats en elàstics
per al seu ajust.
Es duran en ambdós avantbraços simultàniament durant el temps que duri el treball o ajustats correctament.

S'efectuaran controls periòdics per determinar l'estat del calçat. Si presenten deteriorament, s'han de substituir per altres
7.6.5.6.2

Calçat de protecció

Us i camp d’aplicació:

S'evitarà el contacte directe amb el focus de calor especialment en temps prolongat.
S'utilitzaran en tots els treballs on es manipulen materials amb elevades temperatures i per a treballs de forja, fosa i

És un calçat d'ús professional que proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora límit o puntera de seguretat que
garanteix una protecció suficient front a l'impacte, amb una energia equivalent de 100 J en el moment del xoc, i davant la

modelat, així com per soldadures.

compressió estàtica sota una càrrega de 10 KN.
Manteniment:
S'escollirà aquell model que resulti més còmode per a l'usuari, canviant de model, incorporant encoixinat a la zona maleolar,
Neteja en cas de ser necessari, d'acord amb les instruccions del fabricant.
7.6.5.6

farcit en la llengüeta o donant un tractament antimicrobià.

Protectors de peus i cames

Existeixen sabates o botes, encara que les botes proporcionen una major subjecció del peu, impedint torçades.

Les normes europees que regeixen aquests EPI son les que segueixen:





Per motius d'higiene, el calçat serà d'ús personal. En cas que sigui indispensable l'ús per diverses persones, es desinfectar

UNE EN 344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional.
UNE EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional
UNE EN 346: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional
UNE EN 347: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional

Aquests EPI s'enquadren en la categoria 2, excepte els dissenyats i fabricats per a protegir contra el risc elèctric o aïllar-se
de l'alta tensió, per intervenir en ambients calorosos o freds, contra agressions químiques o radiacions ionitzants, etc

adequadament.
S'utilitzaran en aquells treballs amb risc de punxonament.
Manteniment:
Neteja mitjançant drap, raspall o similar, fins i tot aigua, fins a eliminar les restes de brutícia, a fi de mantenir en el possible
les característiques d'impermeabilitat i flexibilitat primitiva.
Assecar-lo quan estigui humit, però no a prop d'una font directa de calor.

7.6.5.6.1

Calçat de seguretat

Si es pot, utilització de productes de manteniment hidròfugs.

Us i camp d’aplicació:
Es un calçat d'ús professional que no proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora límit o puntera de seguretat que
garanteix una protecció suficient front a l'impacte, amb una energia equivalent de 200 J en el moment del xoc, i davant la
compressió estàtica sota una càrrega de 15 KN.

S'efectuaran controls periòdics per determinar l'estat del calçat. Si presenten deteriorament, s'han de substituir per altres
7.6.5.6.3

Calçat de treball

Us i camp d'Aplicació:

S'escollirà aquell model que resulti més còmode per a l'usuari, canviant de model, incorporant encoixinat a la zona maleolar,

És un calçat d'ús professional que proporciona protecció en la part dels dits.

farcit en la llengüeta o donant un tractament antimicrobià.
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S'escollirà aquell model que resulti més còmode per a l'usuari, canviant de model, incorporant encoixinat a la zona maleolar,
farcit en la llengüeta o donant un tractament antimicrobià.

Us i camp d'Aplicació:
Protector dels peus i cames contra cremades per projecció de partícules incandescents en la realització de treballs de

Existeixen sabates o botes, encara que les botes proporcionen una major subjecció del peu, impedint torçades.

soldadura, amb tancament ajustable mitjançant sivelles, cremallera o velcro i amb tancament lateral.

Per motius d'higiene, el calçat serà d'ús personal. En cas que sigui indispensable l'ús per diverses persones, es desinfectar

Ús simultani en ambdós peus i cames, ajustant correctament els tancaments i utilitzant-durant tot el temps de treball.

adequadament.

S'utilitzaran en aquells treballs de soldadura, de forja, ..

S'utilitzaran en aquells treballs on no s'estigui davant risc d'aixafament ni punxonament, ...

Manteniment:

Manteniment:

Rentat quan sigui necessari seguint les instruccions del fabricant

Neteja mitjançant drap, raspall o similar, fins i tot aigua, fins a eliminar les restes de brutícia, a fi de mantenir en el possible
7.6.5.6.6

les característiques d'impermeabilitat i flexibilitat primitiva.
Assecar-lo quan estigui humit, però no a prop d'una font directa de calor. Si es pot, utilització de productes de manteniment
hidròfugs. S'efectuaran controls periòdics per determinar l'estat del calçat. Si presenten deteriorament, s'han de substituir
per altres.
7.6.5.6.4

Genolleres

Us i camp d'Aplicació:
Protector dels genolls contra cops.
Ús simultani en ambdós genolls, ajustant correctament els tancaments i utilitzant-durant tot el temps de treball.
S'utilitzaran en aquells treballs on sigui necessari romandre gran temps de genolls, com col.locació de sòls, etc ..

Calçat de protecció davant riscs elèctrics

Us i camp d'Aplicació:

Manteniment:

Són protectors que protegeixen totalment o parcialment el cos contra els efectes del corrent elèctric. Tindran un grau

Neteja seguint les instruccions del fabricant

d'aïllament adequat als valors de les tensions a les quals l'usuari pugui exposar-se en les condicions més desfavorables
predictibles. Per això, els materials i altres components d'aquests tipus de EPI es triaran o dissenyaran i disposaran de tal
manera que el corrent de fuga, mesurada a través de la coberta protectora en condicions de prova en què s'utilitzin tensions
similars a les que puguin donar-se "in situ", sigui el més baixa possible i sempre inferior a un valor convencional màxim
admissible en correlació amb el dintell de tolerància. Els EPI que vagin a utilitzar exclusivament en treballs o maniobres en

7.6.5.7
7.6.5.7.1

Protectors de la pell
Cremes de protecció i pomades

Us i camp d'Aplicació:

instal.lacions amb tensió elèctrica o que puguin arribar a estar sota tensió, han de portar, igual que en la seva cobertura

Les cremes i pomades ofereixen protecció contra raigs UV-A i UV-B i contra UV-C per protegir la pell durant la soldadura

protectora, una marca que indiqui, especialment, el tipus de protecció i / o la tensió d'utilització corresponent, el número de

elèctrica o amb arc voltaic.

sèrie i la data de fabricació. A més, a la part externa de la cobertura protectora, un espai reservat al posterior marcat de la

També hi ha cremes que ofereixen protecció contra substàncies olioses.

data de posada en servei i les dates de les proves o controls que hagi de dur a terme periòdicament. El fabricant indicarà en
el seu fullet informatiu, en particular, l'ús exclusiu d'aquests tipus de EPI i la natura i periodicitat dels assajos dielèctrics a

Molt resistent a l'aigua. Creen una pel.lícula protectora resistent a la transpiració. Són d'absorció ràpida.

què hauran de sotmetre's durant el temps que durin.

Crema exempta de silicona, mitjanament greix, sense conservants, pot ser o no perfumada.

Els faran servir tots aquells treballadors que hagin instal lar o manipular conductors elèctrics, quadres i mecanismes de la

Usades en treballs de soldadura o de manipulació de substàncies olioses. S'han d'estendre uniformement per la pell

instal lació elèctrica provisional d'obra i aquells que hagin de treballar per qualsevol causa en els quadres elèctrics

exposada al risc.

d'aparells, equips i maquinària d'obra en tensió o sota sospita que pugui estar-ho

Manteniment:

Aquests EPI, a causa dels riscos que cobreixen, s'enquadren en la categoria III: de disseny complex, destinats a protegir

Seguir les indicacions del fabricant. Mantenir tancat després de l'ús.

l'usuari de tot perill mortal o que pot danyar greument i de forma irreversible la salut, sense que es pugui descobrir a temps
7.6.5.8

el seu efecte immediat.

Les normes europees que regeixen aquests EPI són les següents:

Manteniment:
Està prohibit terminantment fer modificacions en els equips, havent de conservar adequadament i mantenir-se en perfecte
estat, procedint a la seva substitució davant de qualsevol alteració de les propietats o components.
7.6.5.6.5

Protectors del tronc i de l’abdomen

Polaines
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UNE EN 470-1: Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Requisitos generales
UNE EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad.

Cada peça de roba de protecció estarà marcada, i el marcatge s'ha de fer o bé sobre el propi producte o en etiquetes
adherides al mateix i tindrà una durada adequada al nombre de processos de neteja apropiats. En cas de no ser possible

Es faran servir en treballs com manipulació de vidre, etc
Manteniment:
Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïdes.

procedir així (per minva de l'eficàcia protectora de la peça, per exemple.), el marcatge es posarà en la unitat d'embalatge
7.6.5.8.2

comercial més petita.
A continuació s'indiquen diferents pictogrames existents per a diferents tipus de riscos. En el cas que apareguin nombres

Armilles, jaquetes i manils de protecció contra les agressions químiques

Us i camp d'Aplicació:

acompanyant el pictograma, aquests nombres (disposats sempre en el mateix ordre) indiquen els nivells de prestacions

Són protectors del tronc i abdomen que protegeixen en la manipulació de productes químics.

obtinguts en els assaigs corresponents. S'inclou un exemple explicatiu.

Es classifiquen en diversos tipus:
Tipus 6: Aquells que ofereixen estanquitat limitada a l'esquitxada i projeccions de partícules.
Tipus 5: Hermètic davant partícules.
Tipus 4: Hermètic davant aerosols o líquids polvoritzats.
Tipus 3: Hermètic davant líquids.

Peces mòbils

Fred

Calor i Foc

Tipus 2: Hermètic enfront de gasos, amb enllaços no hermètics.
Tipus 1: Hermètic davant gasos.
Els materials constituents de les peces són específics per al compost químic davant el qual es busca protecció.
S'han d'ajustar al cos de manera adequada, cordat o nuant correctament les cintes, i es faran servir durant tot el temps que

Quimic

Motoserra

Contaminació radiactiva

durin els treballs amb aquest risc.
Pel que fa a les característiques de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres no. En el
cas d'existir aquestes classes de protecció, els nivells de prestació s'indicaran conjuntament amb el pictograma identificatiu
de la roba de protecció en qüestió.

Mal temps

Baixa Visibilitat

Descarregues electrostàtiques

S'usaran en treballs amb manipulació de productes químics, etc
Manteniment:
Comprovació del seu estat general previ a l'ús.
Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïdes.

7.6.5.8.1

Armilles, jaquetes i manils de protecció contra les agressions mecàniques

7.6.5.8.3

Us i camp d'Aplicació:

Manils de protecció contra els rajos X

Us i camp d'Aplicació

Són protectors del tronc i abdomen que protegeixen contra rascades, punxades, talls i impactes.
Els materials constituents d'aquest tipus de roba són p-aramides, com el Kevlar o el Twaron, i altres fibres sintètiques.

Són EPI que protegeixen el tronc i l'abdomen de l'usuari contra raigs X.
Els materials constitutius i altres components d'aquests tipus de EPI es triaran o dissenyaran i disposaran de tal manera que

S'han d'ajustar al cos de manera adequada, cordat o nuant correctament les cintes, i es faran servir durant tot el temps que

el nivell de protecció de l'usuari sigui tan alt com ho exigeixin les condicions normals d'ús sense que obstaculitzin els gestos,

durin els treballs amb aquest risc.

postures o desplaçaments d'aquest últim fins al punt que hagi d'augmentar el temps d'exposició. Els EPI seran els més

Pel que fa a les característiques de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres no. En el
cas d'existir aquestes classes de protecció, els nivells de prestació s'indicaran conjuntament amb el pictograma identificatiu
de la roba de protecció en qüestió.

lleugers possible, sense que això perjudiqui la seva solidesa de fabricació ni obstaculitzi la seva eficàcia. A més de satisfer
els requisits complementaris específics per a garantir una protecció eficaç contra les radiacions tenir una resistència
suficient contra els efectes dels factors ambientals inherents a les condicions normals d'ús. Portar una marca de
senyalització que indiqui l'índole i el gruix del material o materials, constitutiu i apropiat en condicions normals d'ús.
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Manteniment:

Cada peça de roba de protecció estarà marcada, i el marcatge s'ha de fer o bé sobre el propi producte o en etiquetes

Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte serà substituït.

adherides al mateix i tindrà una durada adequada al nombre de processos de neteja apropiats. En cas de no ser possible
procedir així (per minva de l'eficàcia protectora de la peça, per exemple.), el marcatge es posarà en la unitat d'embalatge

7.6.5.8.4

comercial més petita.

Faixes i cinturons antivibracions

Us i camp d’aplicació:

A continuació s'indiquen diferents pictogrames existents per a diferents tipus de riscos. En el cas que apareguin nombres
acompanyant el pictograma, aquests nombres (disposats sempre en el mateix ordre) indiquen els nivells de prestacions

Són protectors contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars.

obtinguts en els assaigs corresponents. S'inclou un exemple explicatiu.
Els materials constituents d'aquest tipus de roba són elàstics sintètics i lleugers, ajustables mitjançant tancaments "velkro".
La talla s'escollirà en funció de les característiques personals de l'usuari.
Es faran servir durant tot el temps que durin els treballs amb aquest risc, com treballs de moviment de terres, ús de martells
pneumàtics, conducció de dúmpers, etc
Manteniment
Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïdes.
7.6.5.9

Peces mòbils

Fred

Calor i Foc

Quimic

Motoserra

Contaminació radiactiva

Baixa Visibilitat

Descarregues electrostàtiques

Protecció total del cos

Les normes europees que regeixen els equips de protecció individual contra les caigudes d'alçada són les següents:
















UNE EN 341: Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.
UNE EN 353-1: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: dispositivos anticaídas
deslizantes con línea de anclaje rígida
UNE EN 353-2: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: dispositivos anticaídas
deslizantes con línea de anclaje flexible.
UNE EN 354: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.
UNE EN 355: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.
UNE EN 358: Equipo de protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de caídas de
altura. Sistemas de sujeción
UNE EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.
UNE EN 361: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Arneses anticaídas.
UNE EN 362: E quipos de protección individual contra la caída de altura. Conectores.
UNE EN 363: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Sistemas anticaídas.
UNE EN 364: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Métodos de ensayo.
UNE EN 365: Equipos de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para instrucciones
de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.
UNE EN 795: Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.
UNE EN 813: Equipos de protección individual para la prevención de las caídas de altura. Arneses de asiento.
UNE EN 1868: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Lista de términos equivalentes.

Les normes europees a seguir referents a la roba de protecció són les següents:








Mal temps

7.6.5.9.1

Equips de protecció contra les caigudes d’alçada

Us i camp d’aplicació:
Un sistema de protecció individual contra caigudes d'alçada (sistema anticaigudes) garanteix la parada segura d'una
caiguda, de manera que la distància de caiguda del cos sigui mínima, la força de frenada no provoqui lesions corporals i la
postura de l'usuari, un cop produït la frenada de la caiguda, sigui tal que permeti a l'usuari, donat el cas, esperar auxili.

UNE EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales.
UNE EN 342: Ropas de protección. Protección contra el frío.
UNE EN 343: Ropas de protección. Protección contra el mal tiempo.
UNE EN 366: Ropas de protección contra el calor y el fuego.
UNE EN 465: Ropa de protección. Protección contra productos químicos.
UNE EN 470-1: Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Requisitos generales
UNE EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

Aquests equips estan formats per un arnès anticaigudes, una connexió per unir l'arnès anticaigudes a un punt d'ancoratge
segur, podent ser un dispositiu anticaigudes o un absorbidor d'energia.
S'ajustaran a les característiques personals de cada usuari, adaptant-se a la seva mida. No s'han intercanviar. En cas
contrari, haurà de reajustar d'acord amb les condicions físiques del nou usuari.
L'usuari estarà format en l'ús d'aquest EPI.
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Arnés anticaigudes: dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes. Constituït per bandes, elements d'ajust i de

Sistema anticaigudes amb dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia

connexió i altres elements, disposats i ajustats de manera adequada sobre el cos per subjectar l'usuari durant la caiguda i

d'ancoratge flexible

després de l'aturada d'aquesta

Punt d'ancoratge
Arnés anticaigudes
Tirant

Element de dissipació d'energia

Banda secundària

Dispositiu anticaigudes lliscant

Banda subglútia

Línia d'ancoratge flexible

Banda de cuixa

Llast

Element d'ajust
Element d'enganxament

Absorbidor d'energia es un dels elements de dissipació d'energia que, mitjançant la seva deformació o destrucció, absorbeix

Dispositiu anticaigudes retràctil: equip proveït d'una funció de bloqueig automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i de

una part important de l'energia desenvolupada en la caiguda. Per al seu ús es requereix un punt d'ancoratge segur amb una

retrocés per l'element d'amarratge retràctil. Pot portar incorporat un element de dissipació retràctil

distància lliure mínima necessària sota l'usuari que sigui la suma de la distància de parada més 2,5 m.

Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia
Punt d'ancoratge

Punt d’ancoratge

Absorbidor d'energia

Dispositiu anticaigudes retràctil

Arnés anticaigudes

Arnés anticaigudes

2,5 m.

Connector és l'equip que permet unir entre si els diferents components que formen el sistema anticaigudes, ia aquest

L'amarratge retràctil pot ser un cable metàl.lic, una banda o una corda de fibres sintètiques.

sistema amb el punt d'ancoratge. Disposa de tancament automàtic i de bloqueig manual o automàtic. Els de bloqueig
Dispositiu anticaigudes lliscant: Dispositiu proveït d'una funció de bloqueig automàtic i un element de guia. El dispositiu

manual només són apropiats quan l'usuari no hagi de connectar i retirar el ganxo repetides vegades durant la jornada de

anticaigudes lliscant es desplaça al llarg de la línia d'ancoratge, acompanyant a l'usuari sense requerir intervenció manual

treball.

durant els canvis de posició cap amunt o cap avall i es bloqueja automàticament sobre la línia d'ancoratge quan es produeix
Manteniment

una caiguda.
Línia de vida: Pot ser sobre una línia d'ancoratge rígida (rail o cable metàl.lic fixat en una estructura) o sobre una línia

S'emmagatzemaran penjats, en un lloc fresc i sec, lluny de fonts de calor i protegits del contacte amb substàncies
agressives i sense llum solar directa.

d'ancoratge flexible (corda de fibra sintètica o cable metàl.lic fixat a un punt superior)
Sistema anticaigudes amb dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia

Els elements d'amarratge no han de passar per cants o arestes aguts.

d'ancoratge rígida

Els equips fabricats en material tèxtil es poden rentar en rentadora, usant un detergent per teixits delicats i embolicant en

Punts d'ancoratge

una bossa per evitar les agressions mecàniques. La temperatura de rentat recomanada és de 30 º C, ja que per sobre de 60

Línia d'ancoratge

º C, l'estructura de les fibres artificials dels components de l'equip poden veure's danyades.

Arnés anticaigudes

S'ha de comprovar el bon estat de l'EPI prèviament al seu ús i es realitzaran inspeccions periòdiques almenys cada 12

Element de dissipació d'energia

mesos per persones competents per a això i seguint estrictament els procediments de revisió indicats pel fabricant.

Dispositiu anticaigudes lliscant
Cinturons de sujecció
Us i camp d’aplicació:
Són protectors contra les caigudes d'alçada ja que limiten la distància d'aproximació.
S'utilitzaran en els treballs que no necessitin desplaçaments apreciables, sent aquests horitzontals, verticals o oblics en què
es puguin utilitzar sistemes auxiliars d'ancoratge mòbil.

Ingeniería de Arquitectura, SLP
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S'usaran en treballs de construcció, muntatges elèctrics, .. així com per a tot aquell treball en què es requereixi limitar la
distància d'aproximació al buit.

Manteniment:

Manteniment:

Comprovació del seu estat general previ a l'ús.

Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïts.
7.6.5.9.2

S'usaran en treballs amb manipulació de productes químics, etc

Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïdes.
Roba de protecció contra les projeccions de metalls en fusió i les radiacions infraroges

Roba de protecció

Roba de protecció contra les agressions mecàniques

Us i camp d'Aplicació:

Us i camp d'Aplicació:

Són protectors del cos que protegeixen en treballs de soldadura i amb metalls en fusió.

Aquella que protegeix contra rascades, punxades, talls i impactes.

Els EPI que vagin a protegir totalment a l'usuari contra la irradiació externa o, si no, vagin a esmorteir prou, només s'han de

Els materials constituents d'aquest tipus de roba són p-aramides, com el Kevlar o el Twaron, i altres fibres sintètiques.

dissenyar per les radiacions electròniques (per exemple, la radiació beta) o fotòniques (X, gamma) d'energia relativament

S'han d'ajustar al cos de manera adequada i es faran servir durant tot el temps que durin els treballs amb aquest risc.
Pel que fa a les característiques de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres no. En el
cas d'existir aquestes classes de protecció, els nivells de prestació s'indicaran conjuntament amb el pictograma identificatiu
de la roba de protecció en qüestió.

limitada .
Els materials constitutius i altres components d'aquests tipus de EPI es triaran o dissenyaran i disposaran de tal manera que
el nivell de protecció de l'usuari sigui tan alt com ho exigeixin les condicions normals d'ús sense que obstaculitzin els gestos,
postures o desplaçaments d'aquest últim fins al punt que hagi d'augmentar el temps d'exposició. Els EPI seran els més
lleugers possible, sense que això perjudiqui la seva solidesa de fabricació ni obstaculitzi la seva eficàcia. A més de satisfer

Es faran servir en treballs com manipulació de vidre, etc

els requisits complementaris específics per a garantir una protecció eficaç contra les radiacions tenir una resistència

Manteniment:

suficient contra els efectes dels factors ambientals inherents a les condicions normals d'ús. Portar una marca de
senyalització que indiqui l'índole i el gruix del material o materials, constitutiu i apropiat en condicions normals d'ús.

Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïdes.
Manteniment:
Roba de protecció contra les agressions químiques
Comprovació del seu estat general previ a l'ús.
Us i camp d'Aplicació:
Neteja segons les instruccions del fabricant. Si presenten algun trencat o desperfecte seran substituïts.
Són protectors del tronc i abdomen que protegeixen en la manipulació de productes químics.
Roba de senyalització
Es classifiquen en diversos tipus:
Us i camp d'Aplicació:
Tipus 6: Aquells que ofereixen estanquitat limitada a l'esquitxada i projeccions de partícules.
Les peces d'alta visibilitat es divideixen, segons el seu grau de visibilitat, en tres classes:
Tipus 5: Hermètic davant partícules.



Tipus 4: Hermètic davant aerosols o líquids polvoritzats.

Classe 1: la banda reflectant ha de tenir una superfície mínima de 0,10 m2 del material fluorescent del fons Tindrà
una superfície no inferior a 0,14 m2.

Tipus 3: Hermètic davant líquids.



Classe 2: la banda reflectant no ha de tenir una amplada inferior a 50 mm. i una superfície total mínima no inferior
a 0,13 m2 del material fluorescent del fons. Tindrà una superfície no superior a 0,50 m2.

Tipus 2: Hermètic enfront de gasos, amb enllaços no hermètics.


Tipus 1: Hermètic davant gasos.
Els materials constituents de les peces són específics per al compost químic davant el qual es busca protecció.
S'han d'ajustar al cos de manera adequada, cordat o nuant correctament les cintes, i es faran servir durant tot el temps que
durin els treballs amb aquest risc.
Pel que fa a les característiques de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres no. En el

Classe 3: la banda reflectant no ha de tenir una amplada inferior a 50 mm. i una superfície total mínima no inferior
a 0,20 m2 del material fluorescent del fons. La superfície no ha de ser inferior a 0,80 m

La confecció seguirà unes regles sobre la posició i la distància de la banda reflectant. No s'ha de portar descordada, ja que
una interrupció en la banda reflectant superior a 3 cm. suposa pèrdua de funció.
S'escollirà la talla de la peça d'acord amb la persona que la vagi a utilitzar.

cas d'existir aquestes classes de protecció, els nivells de prestació s'indicaran conjuntament amb el pictograma identificatiu

S'usaran en aquells treballs que exigeixin que les peces siguin vistes a temps, com en llocs amb gran trànsit de maquinària,

de la roba de protecció en qüestió.

en zones de pas destinades a vehicles o mitjans auxiliars on hagin de treballar els usuaris.
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Manteniment:

No es permetran bastides sobre materials de construcció com revoltons, maons, etc., així com bidons o qualsevol altre

Quan la peça estigui bruta, ha de ser rentada per recuperar les seves característiques d'alta visibilitat, tenint en compte

element auxiliar no específic per a aquest fi.

sempre els cicles màxims de rentat indicats pel fabricant, i no és superiors a 25.

Es rebutjaran els taulons amb nusos o defectes perillosos que comprometin la seva resistència.

No s'ha de rentar amb productes biològics. Es rentarà com a penyora sintètica, a màquina amb temperatura mínima.

El sòl de la bastida estarà constituït preferentment per taulons de 7,5 cm de gruix.

S'aclarirà amb aigua freda, sense centrifugar ni escórrer.

7.7

La separació entre dos cavallets consecutius es fixarà tenint en conte les càrregues previstes i els taulons que constitueixen
el sòl de la plataforma de treball.

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MEDIS AUXILIARS

De manera general, aquesta distancia no serà major d’1 m per taulons de 40 mm de gruix, de 1,50 m per a taulons d’un

7.7.1
7.7.1.1

Bastides de cavallets

gruix comprés entre 40 i 50 mm i de 2 m per a taulons de 50 mm o més de gruix.

Tipologies

En qualsevol cas la separació entre cavallets no serà superior a 3,50m.

Els suports de les bastides de cavallets poden ser de fusta o metàl·lics, i es distingeixen dos tipus:

En cas de que s’utilitzessin taulons estandaritzats de 4 m de longitud, que són apropiats per a una separació entre cavallets

Bastides de cavallets sense arriostraments, que poden ser:

de 3,60m, s’haurà de disposar d’un tercer cavallet intermèdia sobresortint per tant els taulons de 20 cm als dos extrems dels



Tipus cavallet:



Tipo de cavallet vertical:



Bastides de cavallets armats de bastidors mòbils arriostrats

recolzaments dels cavallets.
Els taulons que constitueixen el sòl de la bastida s’hauran d’unir entre ells, de manera que s’impedeixi la introducció dels
peus dels treballadors en possibles forats intermedis.
Els taulons que formen el pis de la bastida es disposaran de manera que no es puguin moure ni donar lloc a vasculament,

Les primeres es podran utilitzar fins a una alçada de tres metres, a partir dels quals, i fins a una alçada màxima de sis
metres, s’utilitzaran els segons.
Els cavallets verticals es caracteritzen perquè els suports tenen forma d’escala, amb uns peus de sustentació. Aquests
presenten l’avantatge de que permeten aconseguir alçades majors, podent-se graduar l’alçada del mateixos tant sols
desplaçant els taulons que constitueixen la plataforma de la bastida. Les metàl·liques acostumen a tenir la travessa

lliscament o qualsevol moviment perillós.
Sobrepassaran els punts de recolzament (cavallets) un mínim de 10 cm i un màxim de 20 cm.
El solapament entre dos taulons d’una mateixa fila, sobre un mateix punt de recolzament, haurà de ser com a mínim de 20
cm.

intermèdia mòbil o be son telescòpiques, permetent un major joc de graduació de l’alçada de la bastida.

Els taulons que constitueixen el pis de la bastida es subjectaran als cavallets per mitjà de lligats amb sogalls.

Això és important, ja que normalment és necessari disposar de la plataforma de treball a diferents alçades i els cavallets no

L’amplada del pis de la bastida serà la necessària per a la fàcil circulació dels treballadors i el correcte emmagatzematge

permeten fer-ho de forma segura.

dels instruments, eines i materials imprescindibles per al treball a realitzar en el lloc. En aquest sentit, l’amplada de la

La major alçada a les bastides de cavallets, tipus vertical, s’aconsegueix mitjançant bastidors metàl·lics construïts

plataforma mai serà inferior a:

expressament per al seu ensamblatge.
7.7.1.2

Principals riscos i mesures de seguretat

Als treballs sobre bastides de cavallets poden donar-se dos riscos específics a ser considerats:



60 cm quan s’utilitzi únicament per a sostenir persones i no per a dipositar materials.



80 cm quan s’utilitzi per a dipositar materials.

Fins a 3 metres d’alçada es podran utilitzar bastides de cavallets fixes, sense arriostrament. Entre 3 y 6 metres, màxima



Caiguda de persones a diferent nivell.

alçada permesa en aquest tipus de bastida, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils arriostrats.



Electrocució per contacte directe amb línies elèctriques.

Les plataformes de treball que ofereixin perill de caiguda des de més de dos metres d’alçada estaran protegides en tot el
seu contorn per baranes i sòcols.

Sobre el risc de caiguda de persones a diferent nivell
La bastida s’organitzarà de forma constructivament adequada per a que quedi assegurada la seva estabilitat i alhora perquè
els treballadors puguin estar en ella amb les degudes condicions de seguretat, essent aquestes últimes extensives a la resta
de treballadors de l’obra.

Això mateix és aplicable igualment a aquelles plataformes de treball que sense arribar als dos metres respecte al sòl on
s’arrepengen, es situen en galeries, voladissos o al costat d’obertures exteriors, permetent una caiguda de més de dos
metres.
No s’utilitzaran bastides de cavallets muntades total o parcialment sobre bastides penjades o suspeses.

Els cavallets estaran ben assentats per evitar qualsevol moviment.

L’ordre i la neteja es vigilaran de manera especial al voltant de les bastides de cavallets, evitant-se l’aplec de materials,
eines, etc.
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En cap cas es desmuntarà parcialment una bastida de forma que permeti seguir essent utilitzada, excepte quan la part que

Quan es tracti de forats petits, per mitjà de cobrició resistent convenientment fixada, de manera que s’impedeixi qualsevol

quedi en peu segueixi complint les prescripcions de seguretat.

desplaçament accidental de la mateixa.

Sobre el risc d’electrocució per contacte directe amb línies elèctriques amb conductors nus

7.7.2

Elevació, càrrega, transport i descàrrega de materials

La realització de qualsevol treball a les proximitats de línies elèctriques amb els conductors nus s’haurà de fer guardant la

La càrrega ha de ser compacta i en aquells materials que per sí mateixos no lo permetin, seran empaquetats i col·locats en

distancia mínima de seguretat.

recipients adequats. La càrrega paletitzada no rebassarà el perímetre del palet (80 x 120) i la seva alçada màxima no haurà

De no ser possible, es sol·licitarà oportunament de la companyia d’electricitat el tall de tensió en el tram de línia

excedir de 1 m. El pes brut de palet i càrrega no haurà excedir de 700 Kg.

corresponent durant la realització del treball.

La càrrega es subjectarà convenientment al palet mitjançant zunchado o empaquetat amb fleixos d’acer, que hauran de

Si això últim tampoc fos possible, s’adoptarà algun tipus de protecció que eviti qualsevol contacte accidental amb els cables

complir les normes d’aplicació, o ben altre material de igual resistència. No es reutilitzaràn els palets de tipus perdut, que

elèctrics, ja sigui directament per part del treballador, o per mitjà d’algun element conductor, com ara un puntal metàl·lic, la

hauran de ser destruïts o marcats amb rètol amb la prohibició d’ús.

pròpia estructura de la bastida durant el muntatge, etc.

Quan la subjecció de material a palet es porti a terme mitjançant el empaquetat de la unitat de càrrega amb polivinil o altre

Aquestes mides podran ser:

material similar, s’haurà tenir en compte la possible ruptura del mateix per les arestes dels materials transportats, així com



Protecció dels cables elèctrics mitjançant tub aïllant.



Protecció per mitjà d’una pantalla aïllant.

les agressions que pateixin en obra. Per aquest motiu, es recomanable que porti un lligat addicional per fleixos. Per la
elevació o transport de peces soltes, tals com maó, baldoses, teules, inodors, etc., es disposarà d’una safata de càrrega
tancada mitjançant gàbia. Es prohibirà la elevació de càrrega paletitzada on l’estabilitat no estigui degudament garantida.

Aquestes mides les realitzarà el personal autoritzat de l’empresa subministradora d’electricitat, sent també recomanable

En cas de no disposar de element auxiliar de gàbia es farà el transvàs de aquest material a altre element estable.

tallar la tensió en el tram de línia afectat mentre s’estiguin realitzant treballs a la seva proximitat.

Els materials a granel envasats en sacs que es eleven o transporten sobre palet hauran de, igualment, subjectar-se

Altres sistemes de protecció enfront al risc de caiguda de persones a diferent nivell, generats per emplaçaments

convenientment al palet o adoptar la solució de gàbia. Els materials a granel solts s’elevaran en contenidors que no
permetin el seu obocament. Les biguetes de forjat i altres elements similars es elevaran amb mitjans especials de pinces.

perillosos de les bastides
A les feines sobre balcons, galeries, o llocs oberts, s’haurà d’adoptar alguna de les següents mesures:

Tots els mitjans auxiliars d’elevació es revisaran periòdicament.

Aconseguir un tancament perimetral mitjançant una sèrie de travessers o taules col·locades horitzontalment, com ara

7.7.3

baranes, subjectades sobre suports verticals i sòlidament fixats.

El ample mínim del conjunt serà de 60 cm. Els elements que les composin es fixaran a l’estructura portant, de manera que

Aconseguir un tancament perimetral mitjançant una xarxa vertical que cobreixi en longitud tota la zona a on es trobi ubicada

Plataformes de treball

no puguin donar-se basculaments, lliscaments u altres moviments perillosos.

la bastida, i en alçada la distancia existent entre forjats de pisos. Aquesta xarxa es subjectarà a punts resistents, com ara

Quan es trobin a dos o més metres d’alçada, el seu perímetre es protegirà mitjançant baranes resistents de 90 cm. d’alçada.

pilars, etc.

Al cas de bastides, per la part interior o del paràmetre, l’alçada de les baranes podrà ser de 70 cm. d’alçada. Aquesta

En treballs de tancaments es poden utilitzar diferents solucions com ara:

mesura haurà complementar-se amb sòcol de 20 cm. d’alçada, per evitar possibles caigudes de materials, així com amb un



Sistema de seguretat a base de xarxes de protecció (recollida)



Apantallament amb taules disposades horitzontalment sobre suports verticals

altre barra o llistó intermedi que cobreixi el forat que quedi entre ambdues.
Si es realitzar amb fusta, aquesta serà sana, sense nusos ni esquerdes que puguin donar lloc a ruptures i amb gruix mínim
de 5 cm. Si són metàl·liques s’hauran de tenir una resistència suficient al esforç a que van a ser sotmeses en cada moment.

Aquestes solucions, en general, solen requerir preparació i laboriositat.

Es carregaran, únicament, els materials necessaris per assegurar la continuïtat del treball.

En treballs al costat d’obertures existents en els forjats dels pisos, s’hauran de protegir per mitjà de:
Una sèrie de taules disposades horitzontalment com a baranes, o bé per mitjà d’una xarxa vertical. Solucions idèntiques a
les citades anteriorment, però en aquest cas aquesta protecció s’haurà de disposar en tot el perímetre de la obertura per on
existeixi risc de caiguda.

Una xarxa de recollida, disposada horitzontalment de manera que cobreixi tot el forat existent en el forjat del pis.
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7.7.4

Carrega uniformement repartida

Bastides tubulars
Classe

Les bastides fixes perimetrals de sistema modular són estructures provisionals d'una alçada màxima habitual de 30 m,

kN/m 2

Carrega concentrada en una S = 500 mm 2

kg/m 2

kN

kg

encara que en molts casos és superada, que serveixen per a la sustentació de les diferents plataformes de treball situades a

1

0,75

75

1,50

150

diferents alçades, compleixen segons els casos funcions de servei, càrrega i protecció. Les diferents parts que componen

2

1,50

150

1,50

150

una bastida fix modular es poden veure a la figura següent

3

2,00

200

1,50

150

4

3,00

300

3,00

300

5

4,50

450

3,00

300

6

6,00

600

3,00

300

Parts d’una bastida fixa prefabricada sistema modular

Utilització
En funció de la classificació donada les bastides de classe 1, 2 i 3 s'utilitzen per a treballs de neteja, pintura, fusteria,
tejadores, revestiments de façanes, sanejaments i en la indústria en general per a treballs diversos en alçada.
Les bastides de classe 4, 5 i 6 són bastides de protecció, encara que també s'utilitzen per a treballs en formigó o en murs,
rehabilitació de façanes, construccions industrials i en altres casos que exigeixin una bastida ample de gran capacitat de
càrrega.
Riscos i factors de riscos
Caigudes a diferent nivell a causa de:
Muntatge o desmuntatge incorrecte de l'estructura o de les plataformes de treball sense les corresponents
proteccions individuals.
Amplada insuficient de la plataforma de treball.
Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de treball.
Dimensions de la bastida i de les plataformes de treball segons classe

Accedir a la zona de treball grimpant per l'estructura.

CLASSE
1
Amplada bastida

2

3

4

0,7 m

1m

Amplada plataforma 0,6 m

0,9

5

6

Separació excessiva entre la bastida i la façana.
Deficient subjecció de la plataforma de treball a l'estructura que permet el seu moviment incontrolat.
Bolcada de la bastida per estar incorrectament recolzat al terra o per ancoratge deficient o inexistent del mateix a
l'edifici.
Enfonsament de la bastida per diferents causes.

Longitut

De 1,5 a 3,00 m inclos augmentant a De 1,5 a 2,50 m inclusiu augmentant a

Trencament de la plataforma de treball per sobrecàrrega, deteriorament o mal ús d'aquesta.

intervals de 0,3 ó 0,5 m

Mala utilització de les escales d'accés a les diferents plantes de l'estructura de la bastida

Alçada mínima

intervals de 0,3 ó 0,5 m

Enfonsament de l'estructura a causa de:

2m

Enfonsament o reblaniment de tota o part de la superfície de suport.
Suport de la bastida sobre materials poc resistents.
Deformació o ruptura d'un o diversos dels elements constituents de la bastida.
Subjeccions a la façana inexistents, incompletes o insuficients.

Classificació de bastides perimetrals

Muntatge incorrecte.
Aquests bastides es classifiquen en sis classes tenint en compte les càrregues que hagin de suportar les plataformes de
treball ja siguin uniformement repartides o concentrades en una superfície determinada. (Norma UNE 76-502-90).

Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència màxima permesa.
Ancoratges i amarratges incorrectes.
Arriostraments incomplets de la pròpia estructura.
Acció de les inclemències atmosfèriques, especialment el vent.
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Caiguda de materials sobre persones i / o béns a causa de:
Bolcada o enfonsament de la bastida.

Proteccions laterals. Característiques dimensionals i de resistència

Plataforma de treball desprotegida.
Trencament d'una plataforma de treball.

BARANA DE SEGURETAT

Contactes elèctrics directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques d'AT i / o BT ja siguin aèries o en façana.
Caigudes al mateix nivell per falta d'ordre i neteja en la superfície de les plataformes de treball.
Cops contra objectes fixos, especialment el cap.

Altura barra intermitja

470 mm mín.

Entornpei

150 mm
1. Càrrega puntual de 30 kg sense fletxa elàstica> 35 mm
2. Càrrega puntual de 125 kg sense trencament o desmuntatge
i sense produir desplaçament en qualsevol punt de 200 mm
amb relació a la posició inicial

Resistència

Els riscos de caiguda d'altura i / o enderroc de la pròpia estructura s'han de prevenir mitjançant un compendi de mesures

100 cm

que van des d'un muntatge correcte de la bastida, utilització de materials adequat, instal lació de proteccions laterals, ús
Orificis o ranures

segur d'aquest, etc.

ENREIXAT METÀL·LIC

Alçada passamans tubular 1000 mm mín.

Mesures de prevenció i de protecció
Caigudes d'altura a diferent nivell i esfondrament de l'estructura

PANTALLA O MÒDUL

2

excepte si el

costat de la ranura < 50
mm

Materials

Alçada del mòdul

1000 mm

L'estructura de les bastides ha d'estar formada per tubs d'acer (pintats o galvanitzats) o d'alumini.
Les baranes s'han d'instal lar en els costats de la plataforma amb risc de caiguda al buit, excepte en els costats del

Les plataformes de treball han de ser de fusta tractada o d'alumini.
Els materials han d'estar exempts de qualsevol anomalia que afectin el seu comportament, com poden ser deformacions en

parament sempre que la bastida estigui situat com a màxim a 300 mm del mateix, i si no s'han d'instal lar les proteccions
descrites.

els tubs, nusos mal tallats a la fusta, etc.

Descripció i dimensions dels marcs verticals

Dimensionat dels diferents elements
El dimensionament dels diferents elements que componen la bastida s'ajustarà al que indica la Norma UNE 76-502-90. Així
mateix, les dimensions de la bastida i de les plataformes de treball segons la classe s'indiquen a la Taula A.

Els marcs són els elements bàsics per a la sustentació dels diferents pisos de la bastides ja que transmeten les càrregues
verticals, estan compostos per travessers i muntants reforçats en les seves respectives cantonades per cartells o tirants, i
fins i tot creuetes de Sant Andreu.

Dimensions de circulació i de treball
L'amplada serà de 700 mm per bastides de classe 1, 2 i 3 i de 1000 mm per als de classe 4, 5 i 6.; L'altura del marc mitjà
Alçada lliure minima entre plataformes i travesser del marc

> 1,75 m

entre el travesser inferior i el superior per a totes les classes és de 2.000 mm .

Alçada lliure minima entre plataformes

1,90 m

Escales i passarel·les d'accés

Alçada lliure minima entre superficies de les plataformes

2,00 m

Amplada mínima

500 mm

L'accés a les plataformes de treball s'ha de realitzar mitjançant escales en progressió vertical, inclinades o des de les
plantes de l'edifici mitjançant passarel.

Proteccions perimetrals mitjançant baranes de seguretat
Les escales han de tenir una amplada mínima de 40 cm encara que es recomana que no sigui inferior a 50 cm. És
La barana de seguretat està composta per un passamà tubular, una barra intermèdia i un entornpeu.

acceptable utilitzar plataformes amb trapa que permeten l'accés segur a les diferents plantes i un cop utilitzada s'abat

Els diferents elements de les baranes de seguretat no han de ser extraïbles excepte per una acció directa intencionada.

quedant la plataforma de treball com un conjunt únic i uniforme. L'ideal seria que les escales d'accés als diferents nivells no

Les característiques dimensionals i de resistència de les proteccions laterals es reflecteixen a la Taula a continuació, tenint

interferissin a la pròpia superfície de les passarel de treball.
En el cas d'escales d'accés vertical, aquestes han d'estar proveïdes de guardacossos.

en compte que totes les altures mínimes estan referenciades respecte al nivell del pis.

Les passarel·les han de tenir el pis unit i estaran instal.lades de manera que no puguin bascular o lliscar. Per tant han de
romandre solidàries a les estructures portants.
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Sempre que estiguin situades a una alçada de 2 mo més, hauran de disposar de baranes de seguretat a banda i banda
(passamà a 900 mm, barra intermèdia a 450 mm i entornpeu de 150 mm d'alçada respecte a la superfície de la pròpia

Seguir muntant el encadenat de la bastida fins arribar a la cota d'alçada màxima prevista.
Posar els passadors de seguretat en tots els nivells de la bastida.

passarel).
Posar les baranes esquinales.
La resistència de la passarel serà l'adequada per suportar el pes de les persones que la utilitzin més de tenir la superfície
Posar a la part superior final de la bastida els muntants de la barana, en tot el perímetre de les plataformes de treball i posar

antilliscant.

el encadenat de les baranes a la coronació de la bastida: passamans, barres intermèdies i sòcols.
En qualsevol cas s'evitarà la utilització simultània per part de dos o més treballadors de les passarel o escales
Superfície de muntatge
Normes de seguretat en el muntatge i utilització
Les bastides han de muntar-se sobre una superfície plana i compactada o, si no sobre taules, taulers plans de repartiment o
Normes prèvies al muntatge

dorments i ha d'estar clavetejat a la base de suport de la bastida. No s'ha de permetre el suport sobre maons, revoltons, etc.

S'ha d'adequar el tipus de bastida al treball que es va a realitzar i haurà de tenir les dimensions per a entrar a tots els punts
de treball. En cap cas s'utilitzaran elements de models o fabricants diferents.
Els materials utilitzats han de ser de bona qualitat, mantinguts i en bon estat. En el cas de plataformes de fusta, aquestes
estaran exemptes de nusos o altres defectes que comprometin la seva resistència.
Els tubs metàl.lics no han d'haver estat utilitzats per a altres tasques o estar deteriorats per l'oxidació o corrosió.
Mètode operatiu de muntatge i desmuntatge

Recolçament correcte i incorrecte de les bastides

El muntatge i desmuntatge segur de les bastides dels han de fer persones especialitzades sota una direcció tècnica, s'ha de

Ancoratges

seguir una seqüència d'operacions de les que descrivim les més importants corresponents al muntatge. Les referents al

Els amarratges de la bastida a la façana s'han de fer quan l'estructura arribi al nivell d'amarratge previst en el projecte. La

desmuntatge són bàsicament les inverses.

disposició i el nombre d'amarratges han d'estar definits en el pla de muntatge. Han de ser capaços de suportar les càrregues

Posar els eixos amb placa en el terreny degudament condicionat començant pel punt més alt i acabant en el punt més baix.

horitzontals, tant perpendiculars com paral.leles a la façana, és a dir, l'amarratge trasllada a l'ancoratge situat a la façana
totes les accions horitzontals que l'estructura suporta. Com pautes a seguir s'aconsella instal lar un amarratge cada 24 m 2

Introduir el suport d'iniciació en els eixos amb placa.

quan hi ha xarxa i cada 12 m 2 quan no hi ha xarxa.

Posar la plataforma en els suports d'iniciació.

Hi ha diferents tipus d'amarratges segons els casos.

Inserir el marc en els eixos amb placa.

En la instal lació dels amarratges s'han de prendre les següents precaucions:

Posar la diagonal amb abraçadora al acoblament.



No deixar cap fila de peus sense amarrar.

Posar les traves horitzontals diagonals per mantenir la verticalitat de la bastida.



Amarrar sempre tots els peus del primer i últim nivell.



Posar els amarratges a portell.

Posar les baranes i posicionar el següent suplement.
Continuar posant les baranes i seguir el encadenat de la bastida.
Posar la plataforma en el nivell superior situant-se sobre la plataforma inferior i tenint en compte que s'ha de posar l'escala
d'accés a la plataforma amb trapa al costat d'enganxament de la diagonal.
Muntar el encadenat de la bastida i comprovar la seva separació de la façana d'acord amb les cotes indicades en el
projecte, que no han de superar els 30 cm.
Una vegada muntat el primer cos de la bastida s'ha de verificar amb un nivell de bombolla l'anivellament vertical i horitzontal,
rectificant desnivells mitjançant els eixos.
Procedir a l'anivellament horitzontal de les baranes instal.lades fins a aquest moment.

Ancoratge a ancoratges fixes de l’edifici

Instal lar l'escala d'accés al nivell superior en la plataforma de treball proveïda de trapa.

Ancoratge a barra en marc de finestra
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No han d'utilitzar les escales de mà com passarel, ni tampoc per al transport de materials.

7.7.5

En els treballs elèctrics o en la proximitat d'instal lacions elèctriques, han d'utilitzar escales aïllants, amb l'aïllament elèctric

Escales de mà

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la seva utilització en les

adequat.

condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per ruptura o desplaçament de les mateixes. En particular, les escales

En els treballs amb escales extensibles, cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament.

de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.

En els treballs amb escales de tisora, el tensor sempre ha d'estar completament estès.

S'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant. No s'han d'utilitzar escales de mà i, en particular,

Abans d'ubicar una escala de mà, ha d'inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables elèctrics, canonades,

escales de més de 5 metres de longitud, de la resistència no es tinguin garanties. Queda prohibit l'ús d'escales de mà de

etc.

construcció improvisada.

Per posar una escala en un sòl inclinat s'han d'utilitzar sabates ajustables de manera que els travessers quedin en posició

Abans d'utilitzar una escala de mà haurà d'assegurar la seva estabilitat. La base de l'escala haurà de quedar sòlidament
assentada. En el cas d'escales simples la part superior es subjectarà, si escau, al parament sobre el qual es recolza i quan
aquest no permeti un suport estable es subjectarà al mateix mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents.
Les escales de mà simples es col.locaran, en la mesura del possible, formant un angle aproximat de 75 graus amb
l'horitzontal. Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats, els travessers hauran prolongar com a mínim 1 metre per sobre

horitzontal.
El suport a terra de l'escala sempre s'ha de fer a través dels travessers i mai en el graó inferior
Abans d'accedir a l'escala cal assegurar-se que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets, especialment de
greix, oli o qualsevol altra substància lliscant.
Si la utilització de l'escala ha de fer-se prop de vies de circulació de vianants o vehicles, caldrà protegir-la de cops. Ha de

d'aquesta.

impedir el pas d'persones sota de l'escala.
Durant la utilització de les escales es mantindrà sempre el cos dins dels travessers de l'escala. L'escala només serà
utilitzada per un treballador.
L'ascens, treball i descens per un escala de mà ha de fer-se amb les mans lliures, de front a l'escala, agafant-se als graons
o travessers.
No s'ha de pujar mai per sobre del tercer graó comptat des de dalt.
Les eines o materials que s'estiguin utilitzant, durant el treball en una escala manual, mai es deixaran sobre els esglaons
sinó que s'ubicaran en una bossa subjecta a l'escala, penjada a l'espatlla o subjecta a la cintura del treballador.
L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran de front a aquestes. Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des
del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només

Mai s'ha de moure una escala manual estant el treballador sobre ella.

s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. Es prohibeix el transport i

En la utilització d'escales de mà de tisora no s'ha de passar d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc treballar a

manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan el pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del

"cavall".

treballador. Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament.

Després de la utilització de l'escala, cal:

Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que

Netejar les substàncies que poguessin haver caigut sobre ella.

això suposa per a la detecció dels seus possibles defectes.

Revisar i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seva seguretat, senyalitzar amb un cartell que prohibeixi

A més es tindrà en compte que:

l'ús, enviant a reparar o substituir.

Les escales de mà haurien de ser conformes amb la norma UNE EN 131 parts 1 i 2 del 1994, que proporciona els tipus,

Emmagatzemar correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl sinó penjada i

mides, requisits, assaigs i marcat de les escales de mà, així com els assaigs a què s'han de sotmetre.

recolzada sobre els travessers.

El primer que s'ha de considerar abans d'utilitzar una escala de mà és el tipus de treball a realitzar. Per a treballs que

És important establir un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la revisió

necessiten esforços i l'ús de les dues mans, treballs en intempèrie amb condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat

abans de la seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels esglaons, travessers, sabates de

reduïda o altres perills, han de substituir les escales per altres mitjans com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes

sustentació, abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de cordes, cables, politges i topalls de

motoritzades, etc. Quan s'hagi accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala o una escala fixa.

retenció.

A més, en la utilització de les escales de mà és important considerar els següents aspectes:
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7.8

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA

En l'obra hi haurà un llibre de registre en què s'anotaran, per la persona responsable, totes les incidències que de les
màquines es donen en el seu muntatge, ús, manteniment i reparacions, amb especial incidència en els riscos que siguin

7.8.1

Condicions generals

detectats i en els mitjans de prevenció i protecció adoptats per eliminar o minimitzar les seves conseqüències.

La maquinària a utilitzar en obra ha de complir amb les disposicions vigents sobre la matèria per tal d'establir els requisits
necessaris per obtenir un nivell de seguretat suficient, d'acord amb la pràctica tecnològica del moment i per tal de preservar
a les persones i els béns de els riscos de la instal lació, funcionament, manteniment i reparació de les màquines.
Tota màquina de nova adquisició haurà de complir en origen les condicions adequades al seu treball, tant de tipus operatiu
com de seguretat i s'exigirà al seu fabricant la justificació del seu compliment.

No es podran emprar les màquines en treballs diferents per als que han estat dissenyades i fabricades. Serà senyalitzat o
tancat l'espai d'influència de les màquines en funcionament que puguin ocasionar riscos.
El personal de manipulació, manteniment, conductors si s'escau, i personal de maniobres han d'estar degudament
qualificats per a la utilització de la màquina de què es tracti. El personal de manteniment serà especialitzat.

Tota màquina o equip ha d'anar acompanyat d'un manual d'instruccions estès pel seu fabricant o, si escau, per l'importador.

7.8.2

En aquest manual, figuraran les característiques tècniques i les condicions d'instal lació, ús i manteniment, normes de

7.8.2.1

seguretat i aquelles altres gràfiques que siguin complementàries per al seu major coneixement.
D'aquest manual s'exigirà una còpia que, literalment, figuri en l'idioma castellà. Tota màquina portarà una placa de
característiques en la qual figurarà, almenys, el següent:

Maquinària de transport horitzontal
Minidumper d’obra

Màquina
El seient i els comandaments hauran de complir condicions ergonòmiques per a la conducció. Haurà de posseir pòrtic de
seguretat, amb resistència tant a la deformació com a la compressió. Tots els òrgans de direcció i frenada estaran en bones



Nom del fabricant.

condicions d'ús. En el cas d'engegada manual mitjançant manovella, aquesta tindrà la longitud necessària i la forma



Any de fabricació i / o subministrament.

adequada perquè en el seu gir no colpegi a elements pròxims de la màquina.



Tipus i nombre de fabricació.

Manipulació



Potència.

El maquinista del vehicle haurà de tenir el permís de conduir classe B2. Aquesta mesura és aconsellable fins i tot per al



Contrasenya d'homologació, si escau.

trànsit en l'interior de l'obra. Per girar la manovella de l'engegada manual, s'agafarà col·locant el dit polze del mateix costat
que els altres de la mà. Una vegada utilitzada la manovella en l'engegada, serà treta del seu allotjament i guardada en un

Aquesta placa serà de material durador i estarà fixada sòlidament a la màquina i situada en zona de fàcil accés per la seva

lloc reservat al mateix vehicle. Quedarà totalment prohibida la conducció sense prèvia autorització de l'empresa. Per a la

lectura una vegada instal. Abans de l'ús de màquines que impliquin riscos a persones diferents als seus usuaris habituals,

conducció, el maquinista farà ús de botes amb solguis antilliscants, guants de cuir, casc de seguretat no metàl·lic classe N,

hauran d'estar disposades les corresponents proteccions i senyalitzacions.

amb barbuquejo, i cinturó antivibratori.

Si com a resultat de revisions o inspeccions de qualsevol tipus, s'observa un perill manifest o un excessiu risc potencial,

És obligatori en la conducció del dumpers no excedir la velocitat de 20 km / h, tant a l'interior com a l'exterior de l'obra.

immediatament es paralitzarà la màquina en qüestió i s'adoptaran les mesures necessàries per eliminar o reduir el perill o

Qualsevol anomalia observada en el maneig del dumpers es posarà en coneixement de la persona responsable, perquè

risc. Un cop corregida, s'ha de sotmetre a nova revisió per a la seva sanció. La substitució d'elements o de peces per

sigui corregida com més aviat possible, i si representa un risc greu d'accident se suspendrà el seu servei fins que sigui

reparació de la màquina es faran per altres d'igual origen o, si s'escau, de demostrada i garantida compatibilitat. Els òrgans

reparada.

mòbils o elements de transmissió en les màquines estaran disposats o, si s'escau, protegits de manera que eliminin el risc
de contacte accidental amb ells.

Quan s'observi una actitud perillosa del maquinista, en la seva forma de conducció i ús de la màquina, serà substituït
immediatament. Queda prohibit que viatgin altres persones sobre la màquina si aquesta no està configurada i autoritzada

L'estructura metàl.lica de la màquina fixa estarà connectada al circuit de posada a terra i el seu quadre elèctric disposarà
d'un interruptor magnetotèrmic i un diferencial, en el cas que aquest quadre sigui independent del general.
Les màquines elèctriques hauran de disposar dels sistemes de seguretat adequats per eliminar el risc de contacte elèctric o
minimitzar les seves conseqüències en cas d'accident. Aquests sistemes sempre es mantindran en correcte estat de
funcionament. Les màquines disposaran de dispositius o de les proteccions adequades per evitar el risc d'atrapament en el
punt d'operació, com ara: resguards fixos, apartacuerpos, barres d'atur, autoalimentació, etc.
Per al transport exterior de les màquines es donaran les instruccions precises, s'arbitraran els mitjans adequats i es
compliran les normatives que els òrgans oficials intervinents tinguin dictades i afectin el transport en qüestió. El muntatge de
les màquines es farà sempre per personal especialitzat i dotat dels mitjans operatius i de seguretat necessaris.

Ingeniería de Arquitectura, SLP

per a això.
Les zones per on circulen aquests vehicles no presentaran grans irregularitats en la seva superfície. No s'ha de circular per
pendents o rampes superiors al 12% en terrenys humits, i al 15% en terrenys secs.
El remuntador de pendents sota càrrega s'ha de fer marxa enrere, per evitar pèrdues d'equilibri i bolcades. Per l'abocament
de terres o materials a peu de rases, pous, buits o talussos, s'hauran de col locar topalls que impedeixin la seva total
acostament i que assegurin el no bolcada de la màquina sobre l'excavació.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita al cubilot del dumpers. Abans d'iniciar la marxa de la màquina es
revisarà la càrrega quant a pes i disposició, de manera que sigui admissible, no desequilibri la màquina ni present risc
d'ensorrament.
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Es prohibeix el súmmum de la càrrega que impedeixi la correcta visió per al conductor. Mai serà abandonat un dúmper en

l'apuntalament de la zona afectada. Es disposaran topalls sòlids d'apropament per l'abocament de formigó sobre rases,

marxa. Si el motiu pel qual s'incorre en aquesta temeritat és una fallada en el seu sistema de nou arrencada, serà retirat

pous o excavacions en general que guardin la distància de seguretat d'acostament

immediatament a taller per ser reparat.

7.8.3
L'abandonament sempre es farà a màquina parada, enclavada i, en cas necessari, calçada per a la seva fixació. Per circular

Maquinària d’elevació i transport
Camió grua

la màquina per via pública estarà autoritzada per l'empresa, disposarà dels pertinents permisos i la seva conducció es farà

7.8.3.1

respectant les normes marcades pel Codi de Circulació.

Per circular a través de vies públiques complirà amb els requisits exigits pels organismes competents, i la responsabilitat
derivada d'accidents, durant tot el servei, de l'empresa a la qual es contracti aquest mitjà.

Manteniment
En acabar el treball, el vehicle serà netejat de matèries adherides amb aigua. Les revisions i reparacions de la màquina
seran realitzades per personal especialitzat. No s'han de realitzar reparacions improvisades per persones no qualificades.
Les màquines seran greixades, observats els seus nivells i mantingut en bones condicions d'ús el gestor d'arrencada i

Es procurarà que els accessos als talls siguin ferms, per evitar aterraments. Els pendents de possibles rampes d'accés als
talls no seran superiors al 20%. S'utilitzaran taulers o xapes de palastre per salvar irregularitats o zones toves del terreny de
pas.

frenada. És aconsellable l'existència d'un llibre de manteniment on s'anotin les dades d'incidències observades en la seva

Queda expressament prohibit estacionar aquest tipus de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vora d'una

conducció, manteniment, reparacions i comportament de les proves realitzades una vegada reparat.

excavació, buidatge, rasa o pou, sense adoptar mesures adequades per evitar la seva bolcada i caiguda. En cas de ser

7.8.2.2

necessària una aproximació menor, s'executarà l'apuntalament reforçada de la zona afectada.

Camió de transport de materials

Tots els vehicles dedicats a transport de materials han d'estar en perfectes condicions d'ús. L'empresa es reserva el dret

Queda totalment prohibit superar la capacitat portant de la grua i s'ha d'aplicar el seu coeficient de seguretat corresponent.

d'admissió en funció de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle, especialment en referència a les revisions

Així mateix, queda prohibit superar la capacitat portant d'altres elements de la grua, com ara: ganxo, cables, eslingues

obligatòries de la ITV. Són extensives a aquest tipus de vehicles les exigències i normes donades en el punt corresponent

auxiliars, etc.

als aspectes generals de les màquines.

Les operacions d'elevació i descens de càrregues es realitzarà prèvia instal lació dels gats estabilitzadors, disposats sobre

Les càrregues es repartiran sobre la caixa amb suavitat, evitant descàrregues brusques i des d'altura considerable que

base regularitzada i ferma i anivellada la màquina. Les maniobres sense visibilitat, amb informació de l'operació a realitzar i

desnivell l'horitzontalitat de la càrrega i s'esforci més unes zones que altres del camió. El "súmmum de la càrrega" s'evitarà.

inspecció de la zona pel maquinista, seran dirigides per un senyalista que haurà de coordinar l'operació.

Quan la càrrega sigui de materials sòlids, l'alçada màxima serà en funció de l'altura de galibot permissible, la menor de les

Les operacions de guies de càrrega, en cas necessari, es faran mitjançant caps tirants manejats, almenys, per dos operaris.

permeses a l'exterior oa l'interior de l'obra. Quan el material sigui disgregat, el monticle de càrrega formarà una pendent

Aquesta màquina complirà, a més, les condicions establertes per als camions de transport.

màxima, per tots els costats, del 5%.
Es procurarà que les càrregues disposades a abocador vagin humides, a fi d'evitar la formació de polsegueres. Cal cobrir

7.8.4

Maquinària per demolicions/reparacions

mitjançant malla fina les càrregues de materials solts durant el seu transport exterior d'obra, per evitar vessaments i riscos

7.8.4.1

derivats dels materials caiguts.

Quan els operaris hagin de fer alguna operació amb el compressor en marxa amb obertura de carcassa, la s'executaran

En cap cas el conductor del vehicle abandonarà aquest amb el motor en marxa o sense immobilitzar degudament. Els

amb els auriculars de protecció llocs. Abans de la posada en marxa del compressor es fixarà la seva posició mitjançant

materials solts o disgregats han d'anar coberts de manera que s'eviti el seu vessament durant el transport.

falques.

7.8.2.3

Compressor

La zona obligatòria d'ús d'auriculars de protecció, en la proximitat d'un compressor d'obra, es fixa en un cercle de 4 m. de

Camió formigonera

Són d'aplicació aquí les mesures preventives expressades per les màquines en general i els camions de transport de
materials. L'ompliment de la cisterna ha de ser aquell que, respectant la capacitat de servei, no vessament material en
operacions simples, com són el trasllat en superfícies de mitjanes irregularitats i la frenada normal del vehicle.

ràdio. Els emplaçaments de compressors en zones pròximes a excavacions es fixaran a una distància mínima de 3 m. Es
tindran en compte les mànegues que apareguin desgastades o esquerdades. Els enllaços de mànegues es realitzaran
mitjançant ràcords especials. Queda prohibit realitzar greixatges o altres operacions de manteniment amb el compressor en
marxa.

Els accessos als talls seran ferms, per evitar aterraments. Els pendents de possibles rampes d'accés als talls no seran
superiors al 20%. S'utilitzaran taulers o xapes de palastre per salvar irregularitats o zones toves del terreny de pas. Els

7.8.4.2

Martell pneumàtic

operaris que manegin la canaleta en l'operació d'abocament des de l'exterior d'una excavació evitaran, en el possible, estar

Amb caràcter previ als treballs s'inspeccionarà la zona per detectar riscos ocults, mitjançant informació, o possibles

situats a una distància de la seva vora inferior a 60 cm.

ensorraments per les vibracions que s'han de produir.

Queda expressament prohibit estacionar els vehicles formigonera a una distància menor de 2 metres de la vora d'una

Ha de realitzar periòdicament, durant la jornada, el relleu de operaris que realitzin treballs amb martells pneumàtics. Els

excavació en profunditat, sense cap mitjà de protecció. En cas de ser necessària una aproximació major serà necessària

operaris que realitzin sovint aquest tipus de treballs passaran reconeixement mèdic mensual. Els operaris encarregats del
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seu maneig han de ser coneixedors del mateix i dels riscos que se'n deriven. Hauran de fer ús d'auriculars de protecció i

Quan es treballi en zones pròximes a excavacions o perilloses, el conductor serà coneixedor d'elles, però, haurà de fer ús

cinturó antivibratori.

de la senyalització adequada d'advertiment. La zona de treball es mantindrà amb la humitat necessària per evitar
polseguera. Es prohibeix que el personal es pugi a la cullera de la pala per arribar a un punt de treball. El maquinista haurà

7.8.5

Maquinària per moviment de terres i acondicionament del terreny

de fer ús de cinturó abdominal antivibratori.

Generalitats
7.8.5.3
Estaran equipades amb:

Retroexcavadora

Es farà servir retroexcavadora sobre erugues en terrenys tous per a treballs "re materials durs i trajectes curts, o millor
sense desplaçament i utilitzar retro sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts o de compacitat

Senyalització acústica automàtica de marxa enrere.

mitjana i desplaçaments.

Fars per a desplaçaments de marxa cap endavant o cap enrere.

Les retro estan dissenyades tant per a la càrrega com per excavar. S'han de dotar del tipus de cullera de capacitat i model

Cabina de seguretat o, si escau, pòrtic de seguretat.

segons l'obra a realitzar. En treballs realitzats en posició estàtica, la màquina ha fjarse mitjançant els seus estabilitzadors
Retrovisors a banda i banda.

recolzats sobre base ferma i, a més, la ha d'estar anivellada.

Extintor portàtil de 6 Kg de pols seca.

Cal fer retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per sota de la superfície de suport, a fi d'evitar la seva

Un element que permeti al maquinista treure el fang del calçat.

capcineig i bolcada. En general i excepte casos justificats, no es treballarà sobre pendents superiors al 20% en terrenys

No es permetrà l'accés, quan una màquina estigui treballant, a la zona integrada en el seu radi d'acció de desplaçament o el

humits i al 30% en terrenys secs que siguin lliscants.

que pugui abastar en romandre estàtica. Davant la presència de línies elèctriques s'impedirà l'accés de la màquina a punts

En carregar sobre camió, la cullera de la retro no haurà de passar mai per sobre de la cabina. S'ha de prestar especial

de risc de contacte elèctric, limitant-se, si la línia és aèria, el seu pas inferior mitjançant pòrtics de seguretat amb altura de

atenció a les immediates i necessàries actuacions d'apuntalament. Cal tenir en compte, per a posteriors operacions sobre

galibot permesa.

les excavacions per aquest mitjà, que les parets i fons, a una certa profunditat, queden moguts i caldrà adoptar les mesures

No s'abandonarà la màquina pel conductor sense estar en funció d'aturada, immobilitzada i amb els seus equips de treball

necessàries per evitar l'ensorrament.
Motonivelladora

en repòs sobre el terra. No es permetrà el transport de persones, a més del conductor, sobre aquestes màquines. Per a la

7.8.5.4

reparació d'òrgans mòbils es prendran les mesures necessàries per controlar moviments inesperats. No es realitzaran

Mai ha d'emprar com buldòzer, a causa dels accidents que poden sorgir i al gran deteriorament que pot patir la màquina. La

replantejos simultanis amb el treball d'aquestes màquines en zones d'influència d'aquestes.

seva longitud de fulla, en disposició d'avanç, i la pròpia del conjunt de la màquina fan que l'àrea de risc durant el treball i

7.8.5.1

maniobres sigui molt àmplia. Aquestes màquines no sobrepassen pendents superiors del 40%. No s'han de fer treballs o

Bulldozer

La circulació i maniobres han de ser lentes, però coordinades durant el cicle de treball. S'han d'utilitzar els equips de treball

maniobres traient el conductor el cos fora de la màquina. El maquinista haurà de fer ús de cinturó abdominal antivibratori.
Compactadora

adequats a la tipologia del terreny ia l'operació a realitzar.

7.8.5.5

Per a la escarificació s'utilitzaran ripper de tres dents en terrenys tous i poc estratificats. Per a terrenys durs o poc

Tenint en compte la monotonia que poden representar les actuacions amb aquestes màquines, seran necessàries rotacions

estratificats és necessari l'ús d'Ripper d'una dent. La direcció del escarificació ha de ser idèntica a la que presenten els

del personal i controlar la seva aptitud durant la permanència en la conducció, o bé establir descansos necessaris durant la

estrats del material. No s'ha d'abusar de l'empenyedor del full del buldòzer, ja que es disminueixen les seves prestacions i

jornada

es produeixen accidents.

7.8.6

Maquinària per oficis varis

És preferible donar unes passades de escarificació, deixant una petita capa de material solt per a arrossegar a continuació
amb la fulla. Això augmenta la tracció i disminueix avaries i riscos. Cal atacar amb el ripper sota l'angle adequat, així com

7.8.6.1

Serra de disc sobre taula

afavorir la penetració aprofitant les petites pendents. Les zones es mantindran prou humides per evitar polseguera. S'ha

Màquina

d'ordenar al maquinista que faci ús del cinturó abdominal antivibratori

Els discs de tall tindran les dimensions indicades pel fabricant de la màquina i el seu material i duresa correspondran a les

7.8.5.2

característiques de les peces a tallar. El punt de tall estarà sempre protegit per la carcassa cubredisco, regulada en funció

Pala carregadora

S'ha de fer una inspecció prèvia de la zona de treball, per conèixer si existeixen servituds o serveis que puguin ser afectats.

de la peça a tallar. Sota cap concepte haurà d'eliminar aquesta protecció.

Així mateix, es recolliran dades sobre l'estat de la superfície de treball i sobre els materials a moure. Les pales s'utilitzaran

Per al tall de fusta, a la sortida del disc es disposarà un ganivet divisor regulable, així com són recomanables altres

per a les operacions de càrrega i no per a les d'excavació. Segons la seva tipologia, s'ha de comprovar el tensat de les

proteccions com ara: guies en longitud, empenyedors frontals, laterals, etc. En els discs de tall per fusta es vigilaran les

cadenes o la pressió dels pneumàtics de forma periòdica.

dents i la seva estructura per evitar que es produeixi una força d'atracció de la peça treballada cap al disc.
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Els òrgans de transmissió, corretges, politges, etc., Que presentin risc d'atrapament accidental estaran protegits mitjançant

La superfície exterior del portaelèctrode i de la seva mandíbula estarà aïllada. La pinça haurà de correspondre al tipus

carcasses. El polsador de posada en marxa estarà situat en zona propera al punt de treball, però que no pugui ser accionat

d'elèctrode per evitar sobreescalfaments. Ha de subjectar fortament els elèctrodes sense exigir un esforç continu al

de manera fortuït.

soldador. Han de ser més lleugeres possible i de fàcil maneig. La seva fixació amb el cable ha d'establir un bon contacte.

La instal lació elétrica d'alimentació i la pròpia de la màquina de complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el

Elèctrodes

seu estat serà i es mantindrà en bones condicions d'ús. La màquina disposarà de protecció contra contacte elèctric

Hauran de ser els adequats al tipus de treball i prestacions que es vulguin assolir de la soldadura.

indirecte, mitjançant posada a terra de la seva part metàl.lica en combinació amb interruptor diferencial disposa el quadre
d'alimentació. Per a treballs amb disc abrasiu, la màquina disposarà d'un sistema humidificador o d'extracció de pols.

Manipulació

Manipulació

És obligatori per a l'operari que realitzi treballs de soldadura l'ús correcte dels mitjans de protecció individual (pantalles,
guants, davantals, calçat, polaines, etc.), Homologats és el cas. Aquesta norma també és aplicable al personal auxiliar

L'operari que manegi la màquina haurà de ser qualificat per a això i serà, si és possible, fix per a aquest treball. En cap cas

afectat.

l'operari que manegi la màquina eliminarà, per al tall de materials, la protecció de seguretat de disc. Es revisarà la fusta que
hagi de ser tallada abans del tall, llevant les puntes i altres elements que puguin ocasionar riscos. S'han d'observar els

L'operari i personal auxiliar en treballs de soldadura no hauran de treballar amb la roba tacada de greix en forma important.

nusos saltats i repèls de la fusta abans de procedir a la seva cort. L'operari haurà de fer ús correcte de les proteccions

Abans de l'inici dels treballs es revisarà la connexió a borns, les pinces portaelèctrodes, la continuïtat i l'aïllament de

individuals homologades, com ara: mascareta antipols, ulleres contra impactes, etc.

mànegues.

Manteniment

Queda prohibit el canvi d'elèctrode en les condicions següents: a mà nua, amb guants humits i, sòl, conductor mullat. No
s'introduirà el portaelèctrode calent en aigua per a la seva refredament. L'elèctrode no haurà de contactar amb la pell ni amb

Totes les operacions de manteniment, reparació o neteja es faran a màquina parada i desconnectada de la xarxa elèctrica i

la roba humida que cobreixi el cos del treballador.

sempre per personal qualificat. La disposició i funcionament de totes les proteccions de seguretat seran revisades
periòdicament. Es comprovarà, un cop efectuada qualsevol operació de manteniment o reparació, que qualsevol restricció

Els treballs de soldadura no han de ser realitzats a una distància menor de 1,50 m. de materials combustibles i de 6,00 m.

de seguretat estan col.locades al seu lloc corresponent i compleixen amb la seva finalitat

de productes inflamables. No s'han de realitzar treballs de soldadura sobre recipients a pressió que continguin o hagin
contingut líquids o gasos no inerts. No s'han d'utilitzar, com a suport de peces a soldar, recipients, bidons, llaunes i altres

7.8.6.2

Equip de soldadura elèctrica per arc

envasos, que hagin contingut pintures o líquids inflamables.

Generalitats

Cas de ser necessari soldar qualsevol desperfecte o accessori a un dipòsit que hagi contingut producte combustible, com

Tots els components han d'estar en bones condicions d'ús i manteniment.

ara benzina, pintura, dissolvent, etc., S'han de prendre, almenys, les següents mesures de seguretat:

Abans de començar el treball de soldadura, cal inspeccionar el lloc i preveure la caiguda d'espurnes que puguin donar lloc a

Omplir i buidar el dipòsit amb aigua tantes vegades com sigui necessari, per eliminar tota traça de combustible.

incendi sobre els materials, sobre les persones o sobre la resta de l'obra, per tal d'evitar-de manera eficaç.

Si per les característiques del combustible es presumeix una dissolució, encara que sigui mínima, del combustible a l'aigua,

Grup transformador

el dipòsit s'omplirà i buidarà diverses vegades amb aigua, es insuflarà en ell gas inert (nitrogen, anhídrid carbònic, etc.), De

L'alimentació dels grups de soldadura es farà a través de quadre de distribució, les condicions estaran adequades al que

manera que ocupi tot el volum de l'interior del dipòsit, mantenint l'aportació d'aquest gas de forma contínua i, una vegada

exigeix la normativa vigent. Els borns per a connexions dels aparells han de ser diferents perquè no hi hagi confusió al posar

conclòs aquest procés, s'efectuarà la soldadura utilitzant l'operari, per a realitzar aquesta obra, equip de respiració

els cables de cada un d'ells i estar convenientment coberts per cubrebornes per fer-los inaccessibles, fins i tot contactes

autònoma.

accidentals. En el circuit d'alimentació ha d'existir un born per a la presa de terra a la carcassa i les parts que normalment no

No s'ha de soldar amb les connexions, cables, pinces i masses fluixes o en males condicions. No s'ha d'moure el grup o

estan sota tensió. El cable de soldadura ha de tancar un conductor a la clavilla de posada a terra de la presa de corrent. La

canviar d'intensitat sense haver estat desconnectat prèviament. Es tindrà cura de no tocar les zones calentes de recent

tensió d'utilització no serà superior a 50 v. i la tensió en buit no superarà els 90 v. per a corrent altern i els 150 v. en el cas

soldadura. Per realitzar el picat de soldadura s'utilitzaran ulleres de seguretat contra impactes. Les escòries i espurnes de

de contínua.

soldadura i picat no han caure sobre persones o materials que, per això, puguin veure's danyats.

Cables d'alimentació

7.8.6.3

Han de ser de secció i qualitat adequada per no patir sobreescalfament. El seu aïllament serà suficient per a una tensió

Generalitats

nominal no inferior a 1.000 v. Els empalmaments es realitzaran de manera que es garanteixi la continuïtat i aïllament del
cable. Mai s'han de deixar parts actives dels cables al descobert. Els cables hauran de mantenir al màxim la seva flexibilitat

Equip de soldadura oxiacetilènica i tall

Tots els components de l'equip estaran en perfectes condicions d'ús i manteniment. Abans d'iniciar el treball de soldadura
s'ha d'assegurar que no hi ha condicions de risc d'incendi ni d'explosió.

d'origen. Els que presentin rigidesa seran substituïts.
Ampolles
Pinces, portaelèctrodes
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Les ampolles d'acetilè i oxigen s'han d'utilitzar sempre en posició vertical o lleugerament inclinades, i disposades sobre carro

Cada eina s'ha d'utilitzar només per a la seva projectada finalitat. Els treballs es realitzaran en posició estable. Tota eina

portador. En la seva manipulació no es deixaran caure ni s'exposaran a xocs violents i no hauran de servir de rodets o

mecànica manual d'accionament elèctric disposarà com a protecció al contacte elèctric indirecte del sistema de doble

suport. No se situaran exposades a temperatures extremes, tant de fred com de calor.

aïllament, el nivell de protecció s'ha de comprovar sempre després de qualsevol anomalia coneguda en el seu manteniment

Les ampolles d'oxigen no s'han de manipular amb mans o guants greixosos i no s'emprarà greix o oli en els accessoris que
puguin entrar en contacte amb l'oxigen. La roba dels operaris no estarà tacada de greix de manera important.
La clau d'obertura i tancament d'ampolla ha d'estar protegida per un caputxó metàl.lic roscat. Aquesta caperutxa no de
treure més que en el moment d'utilitzar el gas, havent posar novament després de esgotat el contingut, per a la posterior
manipulació i transport.

i després de qualsevol reparació que hagi pogut afectar.
En cap cas les proteccions d'origen de les eines mecàniques o manuals hauran de ser tretes o eliminats els seus efectes de
protecció en el treball. La mateixa consideració es fa extensible per a aquelles que hagin estat disposades amb posterioritat
per norma legal o per millora de les condicions de seguretat.
Totes les eines mecàniques manuals seran revisades periòdicament, almenys una vegada l'any. A les elèctriques se'ls

Per al distintiu del seu contingut, l'ogiva de l'ampolla va pintada en blanc per l'oxigen i en marró per l'acetilè. L'oxigen de
l'equip de soldadura no s'emprarà per fi diferent. La vàlvula de les ampolles es manipularà amb la clau especial per a això.
Per detectar fuites dels gasos haurà d'utilitzar sempre aigua sabonosa, mai la flama.

prestarà més atenció quant al seu aïllament, cablejat i aparellatge. El connexionat elèctric es farà a base d'endoll mitjançant
clavilla, mai directament amb el cablejat al nu.
Quan s'utilitzin mànegues allargadors per al connexionat elèctric es farà, en primer lloc, la connexió de la clavilla del cable

Si a l'hivern arribés a gelar-se la sortida de les ampolles, mai s'utilitzarà la flama per escalfar, sinó que es realitzarà
mitjançant aigua o draps calents. S'ha de procurar que les ampolles no entrin en contacte amb conductors elèctrics, tot i que

de l'eina al endoll femella de l'allargador i, posteriorment, la clavilla de la allargador a la base d'endoll en el quadre de
alimentació. Mai s'ha de fer a la inversa.

aquests estiguin aïllats.

7.8.6.5

Les ampolles d'acetilè es mantindran en posició vertical, com a mínim 12 hores, abans d'utilitzar el seu contingut. La

Manipulació

quantitat màxima d'acetilè que s'ha d'extreure d'una ampolla és de 800 a 1.000 litres per hora. Si es tracta de grans

S'han de seguir acuradament les instruccions del fabricant, especialment pel que fa a:

Pistola fixa-claus

quantitats han d'emprar simultàniament dos o més ampolles.
Normes a seguir quan el cartutx no hagi fet explosió després d'un tret.
Mai s'ha d'utilitzar l'equip de soldadura acetilè i oxitall en llocs amb ambient inflamable o combustible.
Ús de protectors base per a cada cas concret.
Quan s'hagi de tallar el subministrament de les ampolles de l'equip, es farà primer el tall de l'oxigen i després el del acetilè.
Mai s'admetrà una ampolla d'acetilè amb pressió superior a 15 kg/cm2. Quan s'acabi una ampolla s'indicarà amb guix la
paraula "buida" i es col.locarà la caputxa de protecció. Si una ampolla pateix un cop o caiguda i seguidament ha d'utilitzar, hi
ha el risc d'explosió, la qual cosa requereix la verificació prèvia abans del seu ús.

Elecció de cartutx i tipus de claus per a cada material base en què clavar. Per a això es comprovarà, prèviament, l'esmentat
material base i el seu gruix.
No s'hauria d'utilitzar a recintes en els quals pugui haver vapors explosius o inflamables. No s'efectuaran fixacions a menys

Queda prohibit fumar durant el maneig d'ampolles. Per realitzar soldadura o tall en un dipòsit que hagi contingut combustible

de 10 cm. de la vora d'elements de formigó o fàbriques sense reforçar. Quan l'operari no en feu, tindrà sempre l'eina amb el
canó cap avall. L'operari utilitzarà ulleres amb muntura i oculars contra impactes i aquelles altres que siguin necessàries

s'actuarà de la mateixa manera a l'indicat en l'apartat de soldadura elèctrica per arc.

segons el treball a desenvolupar.
Manoreductors
Manteniment
S'utilitzaran en l'ampolla d'oxigen i en la d'acetilè, per tal de garantir una aportació de gas uniforme al bufador a la pressió
adequada. Estarà equipat amb un manòmetre d'alta pressió (contingut) i un altre de baixa pressió (treball). El manoreductor
és un aparell delicat, al qual cal evitar donar-li cops. Per comprovar el seu funcionament o reparar-lo, sempre s'ha de fer per
personal especialitzat. Si teniu fuga, representa un greu risc i ha de ser immediatament reparat. Si la fuita és continu,
detectades pel manòmetre de baixa pressió. Haurà, doncs, tancar la vàlvula de l'ampolla i procedir a desmuntar per a la

Es netejarà segons el nombre de fixacions i en funció del que estipula el fabricant, però almenys un cop per setmana. La
neteja es realitzarà segons determini el fabricant per a cada model.

7.9

SENYALITZACIÓ

reparació.

7.9.1

Mànegues i connexions

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril de 1997, que no es reprodueix per

Els gasos arriben al bufador per conductes de cautxú, amb color distintiu, vermell per al acetilè i blau per l'oxigen. Les

economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de
8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

connexions de mànegues porten la indicació OXY per l'oxigen i ACET per l'acetilè.
7.8.6.4

Senyalització de riscos al treball

La senyalització de seguretat i salut en el treball s'ha d'utilitzar sempre que l'anàlisi dels riscos existents, de les situacions

Equips i eines elèctriques portàtils

d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posi de manifest la necessitat de:

Generalitats
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alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi unes mesures

Per tal de normalitzar internament la senyalització és aconsellable redactar instruccions sobre tots aquells aspectes

urgents de protecció o evacuació.

relacionats amb el seu ús efectiu per optimitzar la seva acció preventiva. Per això s'hauria d'informar de manera clara i

facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal lacions de protecció, evacuació,

concreta sobre:

emergència o primers auxilis.



En quines zones de l'empresa o en quin tipus d'operacions és preceptiu l'ús de la senyalització.

orientar o guiar els treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.



Què instruccions s'han de seguir per la seva correcta interpretació.

En qualsevol cas, la senyalització no s'ha de considerar una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives



Les limitacions d'ús, en el cas que n'hi ha.

de protecció col.lectiva i s'ha d'utilitzar quan mitjançant aquestes últimes no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-



Les instruccions de manteniment dels senyals.



los suficientment. Tampoc s'ha de considerar una mesura substitutòria de la formació i informació dels treballadors en
Perquè tota senyalització sigui eficaç i compleixi la seva finalitat hauria emplaçar en el lloc adequat per tal que:

matèria de seguretat i salut en el treball.



Atraieu l'atenció dels que siguin els destinataris de la informació.

L'accés a totes les zones en què s'hagi de desenvolupar una activitat en què es requereixi la utilització d'un equip



Doni a conèixer la informació amb suficient antelació per a poder ser complerta.

o equips de protecció individual, que afecta no només a qui realitzi l'activitat, sinó a qualsevol que accedeixi durant



Sigui clara i amb una interpretació única.



Informe sobre la forma d'actuar en cada cas concret.



Ofereixi possibilitat real de compliment.



La senyalització hauria de romandre mentre persisteixi la situació que la motiva.

Es senyalizarán, entre altres situacions:


l'execució de la mateixa (Senyalització d'obligació).


Les zones o locals que, per al'activitat que es realitza en els mateixos o bé per l'equip o instal lació que hi hagi,
requereixin de personal autoritzat per al seu accés (senyalització d'advertència de perill de la instal lació o senyals
de prohibició a persones no autoritzades).







Senyalització a tot el centre de treball, que permeti conèixer a tots els seus treballadors situacions d'emergències

Quan en una determinada àrea de treball, de forma generalitzada, doni la necessitat de senyalitzar diferents aspectes de

i/o instruccions de protecció en el cas. La senyalització d'emergència pot ser mitjançant senyals acústics o

seguretat, podran ubicar els senyals de manera conjunta en l'accés a aquesta àrea, agrupant-les per tipus de senyals. Quan

comunicacions verbals, o bé en zones on la intensitat de soroll ambiental no ho permeti o les capacitats físiques

el senyal per a la seva eficàcia requereixi d'una font d'energia hauria de disposar d'una font de subministrament

auditives estiguin limitades, mitjançant senyals lluminoses.

d'emergència per al cas d'interrupció d'aquella.

La senyalització dels equips de lluita contra incendis, les sortides i recorreguts d'evacuació i la ubicació de primers

Els mitjans i dispositius de senyalització s'han de mantenir i supervisats de manera que conservin en tot moment les seves

auxilis (senyalització en forma de panell), tal com estableix el Reial decret 485/1997, en l'annex III, punts 4 i 5. La

qualitats intrínseques i de funcionament.

senyalització dels equips de protecció contra incendis (extintors) s'ha de senyalitzar per un doble motiu: en primer

A les "literatures" dels amidaments i pressupost, s'especifiquen: el tipus, model, mida i material de cadascuna de les senyals

lloc per poder ser vistos i utilitzats en cas necessari i en segon lloc per conèixer la seva ubicació un cop utilitzats.

previstes per ser utilitzades en l'obra. Aquests textos han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i

Qualsevol altra situació que, com a conseqüència de l'avaluació de riscos i les mesures implantades (o la no

particulars, com a normes d'obligat compliment.

existència de les mateixes), així ho requereixi, en aquest cas s'haurà de recórrer a l'Annex VII d'aquest Reial

Descripció tècnica

Decret "disposicions mínimes relatives a diverses senyalitzacions ", per si les situacions presents es corresponen
QUALITAT: seran noves, a estrenar. Per tal d'economitzar costos es trien i valoren els models adhesius en tres mides

amb situacions previstes en aquest annex.

comercialitzats: petit, mitjà i gran.
El nivell d'eficàcia que han de proporcionar els senyals davant d'una situació de risc dependrà de diferents paràmetres, com
Senyal de riscos en el treball normalitzada segons el Reial Decret 485 de 1977 de 14 d'abril.

ara:

Normes per al muntatge dels senyals



L'extensió de la zona a cobrir



El nombre de treballadors afectats.



Els riscos i / o circumstàncies que hagin de senyalitzar.



La possibilitat que la seva eficàcia quedi disminuïda a causa de la presència d'altres senyals, o bé per

1 º Està previst el canvi d'ubicació de cada senyal mensualment com a mínim per garantir la seva màxima eficàcia. Es
pretén que per integració en el "paisatge habitual de l'obra" no sigui ignorada pels treballadors.
2 º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que anuncien sigui

circumstàncies que en dificultin la presència (capacitats o facultats físiques del receptor: visual o auditiva, o
característiques del lloc on s'hagi de implantar: il luminació, colors de l' entorn, etc.).

innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada.
3 º S’instal·laran en els llocs ia les distàncies que s'indiquen en els plànols específics de senyalització.
4 º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva eficàcia.
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Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors de la senyalització viària

La llum emesa pel senyal haurà de provocar un contrast lluminós apropiat respecte al seu entorn, en funció de les

Es farà entrega als muntadors dels senyals del següent text i signar un rebut de recepció, que estarà arxivat a disposició del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra i, si escau, de l'Autoritat Laboral.
La tasca que realitzarà és molt important, del seu bon fer depèn que no hi hagi accidents en l'obra. Consideri que un senyal
és necessària per avisar als seus companys de l'existència d'algun risc, perill o avís necessari per a la seva integritat física.
La senyalització de riscos en el treball, no es munta d'una manera capritxosa. Ha de seguir el més exactament possible, els

condicions d'ús previstes. La seva intensitat haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir enlluernaments.
Si un dispositiu pot emetre un senyal tant contínua com intermitent, el senyal intermitent s'utilitzarà per a indicar, respecte a
la senyal continu, un major grau de perill o una major urgència de l'acció requerida.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió, ni un senyal lluminós prop d'una
altra emissió lluminosa penes diferent.

plànols que per a això li subministri l'encarregat de Seguretat o el Coordinador de Seguretat i Salut, que han estat elaborats

Quan s'utilitzi un senyal lluminós intermitent, la durada i freqüència dels centelleigs han de permetre la correcta identificació

per tècnics i que compleixen amb les especificacions necessàries per garantir la seva eficàcia.

del missatge, evitant que pugui ser percebuda com contínua o confosa amb altres senyals lluminoses.

No improvisi el muntatge. Estudiï i replantegi el lloc de senyalització, segons els plànols i les normes de muntatge correcte

Els dispositius d'emissió de senyals lluminosos per a ús en cas de perill greu han de ser objecte de revisions especials o

que se li subministren. Si per qualsevol causa, observa que una o diverses senyals no queden prou visibles, no improvisi,

anar proveïts d'una bombeta auxiliar.

consulteu amb l'encarregat de Seguretat o amb el Coordinador de Seguretat i Salut, perquè li donin una solució eficaç,
després, posi en pràctica.

El senyal acústic haurà de tenir un nivell sonor superior al nivell de soroll ambiental, de manera que sigui clarament audible,
sense arribar a ser excessivament molest. No s'ha d'utilitzar un senyal acústic quan el soroll ambiental sigui massa intens.

Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o l'Encarregat de Seguretat perquè es canviï immediatament el material usat o
seriosament deteriorat. En aquest projecte el material de seguretat s'abona, s'exigeix, per tant, nou, a estrenar.
Consideri que és vostè qui corre els riscos que anuncia el senyal mentre la instal. Aquest muntatge no pot realitzar-se a preu
fet.

El to del senyal acústic o, quan es tracti de senyals intermitents, la durada, interval i agrupació dels impulsos, haurà de
permetre la seva correcta identificació i clara distinció enfront d'altres senyals acústics o sorolls ambientals. No s'han
d'utilitzar dos senyals acústics simultàniament.
Si un dispositiu pot emetre senyals acústics amb un to o intensitat variables o intermitents, o amb un to o intensitat continus,

Tingueu sempre present, que la senyalització de riscos en el treball es munta, manté i desmunta en general, amb l'obra en

s'utilitzaran les primeres per a indicar, per contrast amb les segones, un major grau de perill o una major urgència de l'acció

funcionament. Que la resta dels treballadors no saben que es trobaran amb vostè i per tant, que treballen confiadament.

requerida .

Són accions d'alt risc. Extreme seves precaucions.

Hi ha altres indicadors, que normalment es col loquen sobre panells, que tenen per missió aportar una informació

Per a aquest treball i per la seva seguretat, és obligatori que utilitzeu el següent llistat d'equips de protecció individual:

determinada de perill, atenció o altres. El color d'aquests indicadors luminiscents pot ser l'indicat segons norma UNE-EN
60073-1997. " Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina. El marcado y la identificación. Principios

Casc de seguretat, per evitar els cops al cap.

de codificación para dispositivos indicadores y actuadores".
Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancats per cremallera, fabricat en cotó 100x100.
Guants de loneta i cuir, per a protecció contra els objectes abrasius i pessics a les mans.
Botes de seguretat, perquè li subjecte els turmells en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades.
Cinturó de seguretat, classe "C", que és l'especial perquè, en cas de possible caiguda al buit vostè no pateixi lesions
importants.
Ha de saber que tots els equips de protecció individual que se li subministrin, han de tenir la certificació impresa de la marca
"CE", que garanteix el compliment de la Norma Europea per a aquesta protecció individual.
Finalment, desitjar èxit sense accidents en la seva tasca, convençuts del seu suport a la seguretat i salut d'aquesta obra.

7.9.2

Senyalització acústica i lluminosa

Un senyal lluminós o acústic indicarà, en posar en marxa, un advertiment o necessitat de realitzar una determinada acció, i
es mantindrà mentre persisteixi aquesta necessitat.
Els senyals lluminoses i acústiques intermitents previstes per a la seva utilització alterna o complementària d'emprar idèntic
codi.
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7.9.3

Es farà entrega als muntadors dels senyals del següent text i signar un rebut de recepció, que estarà arxivat a disposició del

Senyalització vial

Aquesta senyalització complirà amb el nou "Codigo de la Circulación" i amb el contingut de la " Norma de carreteras 8.3-IC,

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra i, si escau, de l'Autoritat Laboral.

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada pel Ministeri de

La senyalització viària no es munta d'una manera capritxosa. Ha de seguir el més exactament possible, els plànols que per

Fomento, que no es reprodueixen per economia documental.

a això li subministri l'encarregat de Seguretat o el Coordinador de Seguretat i Salut, que han estat elaborats per tècnics i que

S'utilitzarà aquest tipus de senyalització quan sigui necessari per protegir als treballadors dels accidents causats per la

compleixen amb les especificacions necessàries per garantir la seva eficàcia.

irrupció dels vehicles a l'interior de l'obra. Per això, les vies de circulació de vehicles han d'estar delimitades amb claredat

No improvisi el muntatge. Estudiï i replantegi el tram de senyalització, segons els plànols i les normes de muntatge correcte

mitjançant franges contínues d'un color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del sòl. La

que se li subministren. Si per qualsevol causa, observa que una o diverses senyals no queden prou visibles, no improvisi,

delimitació ha de respectar les necessàries distàncies de seguretat entre vehicles i objectes propers, i entre vianants i

consulteu amb l'encarregat de Seguretat o amb el Coordinador de Seguretat i Salut, perquè li donin una solució eficaç,

vehicles. Les vies exteriors permanents que es troben en els voltants immediats de zones edificades han d'estar delimitades

després, posi en pràctica.

quan sigui necessari, llevat que disposin de barreres o que el mateix tipus de paviment serveixi com delimitació.

Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o l'Encarregat de Seguretat perquè es canviï immediatament el material usat o

A les "literatures" dels mesuraments i pressupost, s'especifiquen: el tipus, model, mida i material de cadascuna de les

seriosament deteriorat. En aquest projecte el material de seguretat s'abona, s'exigeix, per tant, nou, a estrenar.

senyals previstes per ser utilitzades en l'obra. Aquests textos han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions

Consideri que és vostè qui corre els riscos de ser atropellat o de caure mentre instal la senyalització viària. Aquest muntatge

tècniques i particulars com a característiques d'obligat compliment.

no pot realitzar-se a preu fet. No descuidi l'estar constantment revestit amb l'armilla reflectant. Comproveu que en l'etiqueta

ACLARIMENT PREVI: L'objectiu de la senyalització viària d'aquesta obra és doble, és a dir, pretén protegir els conductors

diu que està certificat "CE".

de la via respecte de risc a tercers per l'existència d'obres, que és totalment aliè als objectius d'un Pla de Seguretat i Salut, i

Els senyals metàl.liques són pesades, carregueu a braç i espatlla amb cura.

a més, protegir als treballadors de l'obra dels accidents causats per la irrupció, en general violenta, dels vehicles a l'interior
de l'obra.

Tingueu sempre present, que la senyalització viària es munta, manté i desmunta en general, amb la via oberta al trànsit
rodat. Que els conductors no saben que es trobaran amb vostè i per tant, que circulen confiadament. Són fases d'alt risc.

Aquest apartat en conseqüència de l'escrit, té per objecte resoldre exclusivament el risc en el treball dels obrers per irrupció
de vehicles en l'obra.

Extreme seves precaucions.
Per a aquest treball i per la seva seguretat, és obligatori que utilitzeu el següent llistat d'equips de protecció individual:

Desripció técnica

Casc de seguretat, per evitar els cops al cap.

QUALITAT: seran noves, a estrenar.
Barret de palla o gorra de visera, si no hi ha altres riscos per al cap
Senyal de trànsit normalitzada segons la norma de carreteres "8.3-IC" - Senyalització, abalisament, defensa, neteja i
terminació d'obres fixes en vies fora de poblat.

Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancats per cremallera, fabricat en cotó 100x100.

Normes per al muntatge dels senyals

Guants de loneta i cuir, per a protecció contra els objectes abrasius i pessics a les mans.

1 º No s’instal·laran en els passeigs o vorals, perquè això constituiria un obstacle fix temporal per a la circulació.

Botes de seguretat, perquè li subjecte els turmells en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades.

2 º Queda prohibit immobilitzar amb pedres apilades o amb materials solts, s’instal·laransobre els peus drets metàl.lics i

Cinturó de seguretat, classe "C", que és l'especial perquè, si ha d'instal lar senyals al costat de tallats del terreny, sobre

trípodes que els són propis.

terraplens o sobre banquetes per a vies, impedeixi la seva caiguda accidental i no pateixi vostè lesions.

3 º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que anuncien sigui

Armilla reflectant, perquè vostè sigui sempre visible fins i tot en la foscor.

innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada.

Ha de saber que tots els equips de protecció individual que se li subministrin, han de tenir la certificació impresa de la marca

4 º S’instal·laran en els llocs ia les distàncies que s'indiquen en els plànols específics de senyalització viària.

"CE", que garanteix el compliment de la Norma Europea per a aquesta protecció individual.

5 º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi l'eficàcia de la senyalització

7.9.4

viària instal.lada a aquesta obra.

Senyalització d'Equips amb protecció contra incendis

Els equips de protecció contra incendis seran senyalitzats sent ells mateixos de color vermell o sent aquest color el

6 º En qualsevol cas i malgrat el que preveuen els plans de senyalització viària, es tindran en compte els comentaris i

predominant, de manera que puguin ser identificats fàcilment pel seu propi color. Així mateix el seu emplaçament es

possibles recomanacions que faci la Prefectura Provincial de Carreteres al llarg de la realització de l'obra i per la seva

senyalitzarà bé també pel color vermell, bé per un senyal en forma de panell. Quan sigui necessari, les vies d'accés als

especialització, els de la Guàrdia Civil de Trànsit.

equips es mostraran mitjançant les senyals indicatives addicionals.

Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors de la senyalització viària
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7.10.2 Vies d’evacuació i sortides d’emergència
En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i en les condicions de màxima seguretat per
als treballadors. El nombre, distribució i dimensions de les vies i sortides d'emergència que han de disposar es determinaran
en funció de: ús, equips, dimensions, configuració de les obres, fase d'execució en què es troben les obres i nombre màxim
de persones que puguin estar presents. Les vies d'evacuació i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i
desembocar el més directament possible en una zona de seguretat. Hauran de senyalitzar acord amb la normativa vigent.
Aquesta senyalització haurà de ser duradora i fixar-se en llocs adequats i perfectament visibles.
Les vies i sortides no han d'estar obstruïdes per obstacles de qualsevol tipus, de manera que puguin ser utilitzades sense
traves en qualsevol moment. En cas d'avaria del sistema d'enllumenat i quan sigui preceptiu, les vies i sortides d'emergència
Tindran forma rectangular o quadrada, amb pictograma blanc sobre fons vermell (el vermell ha de cobrir com a mínim el
50% de la superfície del senyal).

que requereixin il luminació han d'estar equipades amb llums de seguretat de suficient intensitat. Les portes d'emergència,
quan procedeixin, s'han d'obrir cap a l'exterior i disposaran de fàcil sistema d'obertura, de manera que qualsevol persona
que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.

7.10.3 Prevenció i extinció d’incendis
Les obres poden incendiar-se com tothom coneix per tots els sinistres de transcendència àmpliament divulgats pels mitjans
de comunicació social. Aquesta obra, com la majoria, està subjecta al risc d’incendi, per consegüent, per a evitar-los o
extingir-los, s’estableixen les següents normes d’obligat acompliment:
1º Queda prohibida la Realització de fogueres, la utilitzaciÃ d'encenedors, Realització de soldadures i assimilables en
presència de materials inflamables, si Abans no és Disposa en el lloc de RISC d'un extintor idoni per al'extinció del possible
incendi.
2º S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors acomplint la norma UNE 23.110, aplicant-se per extensió,
la norma CPI-96.

7.10

MEDIS D’EMERGÈNCIA I LLUITA CONTRA EL FOC

7.10.4 Extintors d’incendis

7.10.1 Mesures generals i planificació

Qualitat

El contractista ha de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut les possibles situacions d'emergència i establir les mesures en

Els extintors a muntar a l'obra seran nous, a estrenar i seran els coneguts amb el nom de "tipus universal" donades les

matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, atenent les previsions fixades en l'Estudi de

característiques de l'obra a construir. S’instal·laranen els següents punts:

Seguretat i Salut i designant per això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. Aquest personal haurà
de posseir la formació convenient, ser suficientment nombrós i disposar del material adequat, tenint en compte la mida i els
riscos específics de l'obra.



Oficines de l'obra, independentment que l'empresa que les utilitzi sigui principal o subcontractada.



Magatzems amb productes o materials inflamables.



Quadre general elèctric.

El dret dels treballadors a la paralització de la seva activitat, reconegut per la legislació vigent, s'aplicarà als que estiguin



Quadres de màquines fixes d'obra.

encarregats de les mesures d'emergència. S'ha d'assegurar l'adequada administració dels primers auxilis i / o l'adequat i



Magatzems de material i tallers.

ràpid transport del treballador a un centre d'assistència mèdica per als supòsits en què el dany produït així ho requereixi.



Aplecs especials amb risc d'incendi.

El contractista haurà d'organitzar les necessàries relacions amb els serveis externs a l'empresa que puguin realitzar



Manteniment dels extintors d'incendis

activitats en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament, lluita contra incendis i evacuació de

Cada tres mesos:

persones. En el Pla Salut haurà d'establir la planificació de les mesures d'emergència adoptades per l'obra, especificant de

Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació. Inspecció ocular d'assegurances, precintes,

forma detallada les previsions considerades en relació amb els aspectes anteriorment ressenyats. En lloc ben visible de

inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió en el seu cas. Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques

l'obra han de figurar les indicacions escrites sobre les mesures que hauran de ser preses pels treballadors en casos

(filtre, vàlvula, mànega, etc.).

d'emergència.

Cada any:
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Comprovació del pes i pressió en el seu cas. En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió es comprovarà el

7.11

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA

bon estat de l'agent extintor i el pes i aspecte extern de l'ampolleta. Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o
llança, vàlvules i parts mecàniques. Nota: En aquesta revisió anual no serà necessària l'obertura dels extintors portàtils de

7.11.1 Generalitats

pols amb pressió permanent, llevat que en les comprovacions que s'esmenten s'hagin observat anomalies que ho justifiqui.

Els locals i serveis per higiene i benestar dels treballadors que vinguin obligats pel present Estudi o per les disposicions

En el cas d'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora situarà a l'exterior del mateix un sistema indicatiu que acrediti que

vigents sobre la matèria hauran d’ubicar-se a la pròpia obra, seran per a ús exclusiu del personal adscrit a la mateixa,

s'ha realitzat la revisió interior de l'aparell. Com a exemple de sistema indicatiu de que s'ha realitzat l'obertura i revisió

s’instalaran abans de l’inici dels treballs i hauran de romandre a l’obra fins el seu acabament total.

interior de l'extintor, es pot utilitzar una etiqueta indeleble, en forma d'anell, que es col loca en el coll de l'ampolla abans del

De no ser possible situar de manera fixa els esmentats serveis des de l’inici de l’obra, s’admetrà modificar amb posterioritat

tancament de l'extintor i que no pugui ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deteriorament de la mateixa.

el seu emplaçament i/o característiques en funció del procés d’execució de l’obra, sempre que s’acompleixi la prescripció

Cada cinc anys:

anterior i les demés condicions establertes per als mateixos al present Plec.

A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d'acord amb la ITC-MIE-

Al Pla de Seguretat i Salut hauran de quedar fixats de forma detallada i en funció del programa de treballs, personal i

AP5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors d'incendis. Rebuig: Es rebutjaran aquells extintors que, a judici de

dispositius de tota mena previstos per l’empresa , els emplaçaments i característiques dels serveis d’higiene i benestar

l'empresa mantenidora presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l'extintor o bé

considerats com a alternatives a les estimacions contemplades al present Estudi de Seguretat.

aquells per als quals no existeixin peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.

Qualsevol modificació de les característiques i/o emplaçament dels esmentats locals que es plantegi un cop aprovat el Pla

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel fabricant, que haurà de concertar

de Seguretat i Salut, requerirà la modificació del mateix, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes

l'empresa contractista principal de l'obra amb una empresa especialitzada.

establerts per les disposicions vigents. Queda prohibit utilitzar els locals d’higiene i benestar per a usos diferents als que

El propietari de l'extintor és responsable que es realitzin les proves periòdiques de pressió en els terminis que fixa la ITC-

estan destinats.
Tots els locals i serveis d’higiene i benestar seran de construcció segura i ferma per a evitar riscos de desplomament i els

MIE-AP5 i que aquestes resultin la corresponent placa:

derivats dels agents atmosfèrics. Les seves estructures hauran de disposar de l’estabilitat, estanquitat i confort apropiats al
tipus d’utilització, i estar degudament protegides contraincendis.
Les característiques tècniques que hauran de reunir els materials, elements, aparells, instal·lacions i unitats d’obra
constitutives dels locals i serveis d’higiene i benestar, així com les condicions per a la seva acceptació o rebuig, seran les
establertes per les normes bàsiques i disposicions d’obligat compliment promulgades per l’Administració, les fixades als
diferents documents de l’Estudi de Seguretat i Salut, i , en el seu defecte, les estipulades per les Norme Tecnològiques de
l’Edificació. Es seguiran per a la seva execució les prescripcions establertes per les normes ressenyades.
Per a l’execució de les diferents unitats que comprenen els locals i serveis d’higiene i benestar, s’observaran les mateixes
Normes de seguretat per a la instal.lació i ús dels extintors d'incendis

mesures de seguretat i salut que les establertes al present Plec per a unitats i parts d’obra similars del projecte d’execució,

1º S’instal·laran sobre potes de pengi o sobre carro, segons les necessitats d'extinció previstos.

disposant-se per a tal fi, d’iguals proteccions col·lectives i individuals que les fixades per a les mateixes.

2º En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s'ubiqui l'extintor i en grandària gran, es larà un senyal normalitzada amb la

Els terres, parets i sostres dels excusats, lavabos i vestuaris seran continus, llisos i impermeables i acabats en tons clars, de

paraula "EXTINTOR".

manera que permetin la seva fàcil neteja, rentat i pintura periòdics. Així mateix, estaran constituïts per materials que

3º Al costat de cada extintor ha d'haver un rètol gran format per caràcters negres sobre fons groc recollint la següent

permetin l‘aplicació de líquids desinfectants o antisèptics.
Tots els elements, aparells i mobiliari que formen part dels locals de servei d’higiene i benestar estaran en tot moment en

llegenda.

perfecte estat de funcionament i aptes per a la seva utilització. Els locals i serveis hauran d’estar suficientment ventilats i

NORMES PER US DE L’EXTINTOR D’INCENDIS

il·luminats,, en funció del ús al que es destinen i disposaran d’aire sa i en quantitat adequada. Així mateix, la seva

En cas d'incendi, agafeu l'extintor.

temperatura correspondrà al seu ús específic. Els tancaments verticals i horitzontals o inclinats dels locals, reuniran les

Traieu el passador del cap que immobilitza el comandament d'accionament.

condicions suficients per a resguardar als treballadors de les inclemències del temps.

Poseu-vos a sotavent, eviti que les flames o el fum vagin cap amunt.

Els locals i serveis d’higiene i benestar hauran de mantenir-se sempre en bon estat de salubritat, per a la qual cosa es

Accioni el extintor dirigint el raig de manera ratxa a la base de les flames, fins a apagar-o esgotar el contingut.
Si s'observa que no pot dominar l'incendi, demani que algú avisi al Servei Municipal de Bombers el més
ràpidament possible.

realitzaran les neteges necessàries amb la freqüència requerida, així com les reparacions i reposicions precises per al seu
adequat funcionament i conservació. S’evacuaran o eliminaran residus i aigües fecals o brutes, bé directament, per mitjà de
conductes, o acumulant-se en recipients adequats que reuneixin les màximes condicions higièniques, fins a la seva
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posterior retirada. No es permetrà treure o manegar aigua per a la beguda per mitjà d’atuells, barrils, cubells o altres

7.11.4 Excusats

recipients oberts o coberts provisionalment.

Existiran excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic, en nombre d'un per cada 25 treballadors o

S’indicarà mitjançant cartells si l’aigua corrent és o no potable. No existiran connexions entre el sistema d’abastament

fracció. Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a l'exterior,

d’aigua potable i el de no potable, evitant-se la contaminació per porositat o contacte. Es disposarà de bidons hermètics que

natural o forçada. Si comuniquen amb lavabos o passadissos que tinguin ventilació a l'exterior es podrà suprimir el sostre de

reuneixin les condicions higièniques adequades, en els que s’abocaran les escombraries i rebuig, recollint-los diàriament per

les cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. Les dimensions mínimes de les

a que siguin retirats pel servei municipal.

cabines seran de 1,00 m per 1,20 m de superfície i 2,30 m d'altura, i disposaran d'un penja-robes.

Pel que fa a la dotació d’aigua, serà el referent al que prescriu l’apartat corresponent del present Plec. Amb independència

Les portes i finestres impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament interior. Els wàters i

de que els locals estiguin dotats de ventilació i il·luminació directa al exterior, disposaran d’il·luminació artificial i de les

urinaris s'instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió d'emanacions.

preses de corrent necessàries per a que puguin ser utilitzats per a la finalitat a la que es destinen.

Es vigilarà que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua de consum. Les aigües residuals

Els locals i serveis d’higiene i benestar estaran dotats dels elements, equips, mobiliari i instal·lacions necessàries per a que

s'escometran directament a la xarxa de clavegueram existent en la zona. Es netejaran directament amb aigua i

puguin dur-se a terme les funcions i usos als que cada un d’ells està destinat. Hauran de disposar-se les instal·lacions

desinfectants, antisèptics i desodorants i, setmanalment, amb aigua forta o similars.

necessàries per a que els treballadors puguin preparar, escalfar i consumir el dinar en condicions satisfactòries. Els locals
d’higiene i benestar comptaran amb un sistema de calefacció a l’hivern.

7.11.5 Menjadors
Estaran situats en llocs pròxims als de treball, però separats d'altres locals i de focus insalubres o molests. L'altura mínima

7.11.2 Vestuaris i lavabos

de terra a sostre serà de 2,60 m. Disposaran d'aigua potable per a la neteja de vaixelles i utensilis. Estaran proveïts de

La superfície mínima dels vestuaris i lavabos serà de 2,00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los i l'altura mínima de

taules i seients i dotats de gots, plats i coberts per a cada treballador. Estaran proveïts d'aigüeres amb aigua corrent i de

terra a sostre serà de 2,30 m. Els vestuaris seran de fàcil accés i estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles

recipients per a dipositar els residus. Quan no existeixi cuina contigua, s'instal·laran fogons o qualsevol altre sistema perquè

individuals amb clau, per a guardar la roba, el calçat i els objectes personals.

els treballadors puguin escalfar el seu menjar. Es mantindran en bon estat de neteja

Quan les circumstàncies ho exigeixin, en casos de substàncies perilloses, humitat, brutícia, etc, la roba de treball haurà de

7.11.6 Cuines

poder-se guardar independentment de la roba de carrer i dels efectes personals. Les cambres de vestuaris o els locals de
lavabo disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 treballadors o fracció d'aquesta xifra, i d'un
mirall de dimensions adequades per cada 25 treballadors o fracció.

L'altura mínima de terra a sostre serà de 2,60 m. La captació de fums, vapors i olors s'efectuarà mitjançant campanes de
ventilació forçada per aspiració, si fos necessari. Els residus alimentaris es dipositaran en recipients tancats i hermètics fins
a la seva evacuació, mantenint-se en tot moment en condicions de neteja absoluta.

Si les sales de dutxa o de lavabos i els vestuaris estiguessin apartats, haurien d'estar pròxims i la comunicació entre unes
dependències i unes altres ha de ser fàcil. Es dotaran de tovalloles individuals o bé disposaran de secadores d'aire calent,
tovallolers automàtics o tovalloles de paper i, en aquest últim cas, recipients adequats per a dipositar les usades. Es

Els aliments es conservaran en lloc i a la temperatura adequats. Quedarà prohibit l’emmagatzematge de queviures per més
de 24 hores si no existeixen càmeres frigorífiques convenients. Es disposarà d'aigua potable per a la condimentació dels
menjars. S'utilitzaran fogons o cuines de butà o elèctriques.

col·locaran penja-robes suficients per a penjar la roba. Als treballadors que desenvolupin treballs marcadament bruts o
manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. Es mantindran

7.12

curosament nets i seran escombrats i regats diàriament amb aigua i productes desinfectants i antisèptics. Una vegada per

En cas d'accidents s’hauran de cursar-se els parts corresponents segons les disposicions vigents, havent de facilitar el

setmana, preferiblement el dissabte, s'efectuarà neteja general.

contractista al coordinador de Seguretat i Salut una còpia dels mateixos i quantes dades i informacions complementàries li

ASSISTÈNCIA MEDICO-SANITÀRIA

fossin recaptats pel propi responsable.

7.11.3 Dutxes
S'instal·larà una dutxa d'aigua, freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció d'aquesta xifra, amb les dimensions

En cas d'accident, el contractista haurà d'assegurar l’investigació del mateix, per a precisar la seva causa i forma en que es

suficients perquè cada treballador s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes estaran

va produir i proposar les mesures oportunes per a evitar la seva repetició. Les dades obtingudes com a resultat de l'estudi

aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de tancament interior. Estaran preferentment situades

ressenyat seran proporcionats al coordinador de Seguretat i Salut

en les cambres de vestuaris i de lavabo o en locals pròxims a ells. Quan les dutxes no comuniquin amb vestuaris,

7.12.1 Accions a seguir en cas d’accident

s'instal·laran penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. En els treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans
de neteja i asèpsia necessaris.

L’accident laboral s’identifica amb un fracàs de la prevenció de riscs per multitud de causes, entre les que destaquen les de
difícil o nul control per incidir en elles el factor humà. Per això, es possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i la intenció
preventiva, es produeixi algun fracàs.
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El contractista a través de la jefatura de l’obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas de que tingui lloc un
accident laboral:
L’accidentat és el primer. Se l’atendrà inmediatament amb la finalitat d’evitar l’agravament o progresió de les

1º
lesions.

7.12.2 Comunicacions immediates en cas d’accident laboral
El Cap d’Obra i en la seva absència, l’Encarregat de l’Obra i en absència d’ambdós, l’Encarregat de Seguretat i Salut,
queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es
consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia:

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell, i en el cas d’accident elèctric , es suposarà sempre, que poden

2º

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.

existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques
especials per la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància, i de reanimació en cas d’accident elèctric.
En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit amb llitera i ambulància, s’evitaran el possible segons el bon

3º

criteri de les persones que atenguin primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel risc que
impliquen i incomoditat per l’accidentat.
Amb el fi de que sigui conegut per totes les persones participants a l’obra, s’instal·laran un seguit de cartells amb

4º

Accidents de tipus lleu.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells,
amb la finalitat d’investigar les seves causes, i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.
Accidents de tipus greu.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de forma immediata, amb

caràcters visibles a 2 m de distància, amb els que es subministrarà la informació necessària per a conèixer el centre

la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes;

assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

5º

El Cap d’Obra, ordenarà instal·lar, (i se li en responsabilitza), el cartell precedent de forma obligatòria als següents

llocs de l’obra:

Accidents mortals.
Al Jutjat de Guàrdia.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: De Forma Immediata, amb



Accés a l’obra en si.



A l’oficina d’obra.



Al vestuari del personal



Al menjador

7.12.3 Actuacions administratives en cas d’accident laboral



En format Din A4, a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis.

El Cap d’Obra en cas d’accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:

la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les accions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

Aquesta obligació es considera una obligació fonamental per a acoseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas

Accidents sense baixa laboral: es compilaran a la fulla oficial d’accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica, que se

d’accident laboral.

presentarà a la entitat gestora o col·laboradora, en el termini dels 5 primers dies del mes següent.
Accidents amb baixa laboral: originaran un “parte” oficial d’accident de treball, que es presentarà a la entitat gestora o
col·laboradora en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l’accident.
Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es comunicaran a l’Autoritat Laboral,
telegràficament, telefònicament o per fax, en el termini de 24 hores comptades a partir de la data del sinistre.

7.12.4 Medicina preventiva
El contractista haurà de vetllar per la vigilància periòdica de l’estat de salut laboral dels treballadors, mitjançant els
reconeixements mèdics o proves exigibles conforme a la normativa vigent, tant en el que es refereix als que preceptivament
hagin d’efectuar-se amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats com als que s’hagin de repetir posteriorment.
Els treballadors hauran de ser informats pel contractista, amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats, de la necessitat
d’efectuar els controls mèdics obligatoris. D’acord amb l’establert per aquest Plec, per les disposicions vigents en el moment
de realitzar l’obra i pel Conveni Col·lectiu Provincial haurà de detallar-se la programació de reconeixements mèdics a
efectuar durant el curs de l’obra, en base a las previsions de treballadors que hagin de concórrer a la mateixa, amb indicació
de: número, serveis mèdics on es duran a terme, freqüència, tipus i finalitat, plantejament, duració i seguiment.
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7.12.5 Farmaciola d’obra

Les normes sobre primers auxilis hauran d’estar encaminades a realitzar el rescat i/o primera cura dels operaris accidentats,

Es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident o lesió. La

a evitar en el possible les complicacions posteriors i a salvar la vida dels subjectes. Per dotar de la major eficàcia possible a

farmaciola haurà de situar-se en lloc ben visible de l’obra i convenientment senyalitzat. Es farà càrrec de la farmaciola, per

les normes que s’estableixin per a primers auxilis, aquestes hauran d’elaborar-se de manera que compleixin els següents

designació del contractista, la persona més capacitada, que haurà d’haver seguit amb aprofitament, cursos de primers

requisits: simplicitat i exactitud tècnica, facilitat de comprensió i aplicació ràpida i fàcil, sense necessitat de medis complicats.

auxilis i socorrisme.

En les normes a establir sobre primers auxilis hauran de recollir-se els mètodes d’actuació i les conductes a seguir davant

L’esmentada persona serà l’encarregada del manteniment i reposició del contingut de la farmaciola, que serà sotmesa a una

d’un accidentat per a casos de rescat de ferits que queden atrapats, pèrdues de coneixement, asfixia, ferides, hemorràgies,

revisió setmanal i a la reposició del necessari, en ordre al consum i caducitat dels medicaments.
La farmaciola haurà d’estar protegit de l’exterior i col·locat en lloc condicionat i previst de tanca hermètica que eviti l’entrada
d’aigua i humitat. Comptarà així mateix, amb compartiments o calaixos degudament senyalitzats en funció de les seves

cremades, electrocució, contusions, fractures, picades i mossegades. S’especificarà, per cada cas concret: forma de
manipular al ferit, trasllats de l’accidentat, posicions convenients, principis de reanimació i mètodes de respiració artificial,
primeres cures a realitzar, fàrmacs o begudes que es poden o no, administrar, etc.

indicacions, seran col·locats de forma diferenciada, en cadascun dels compartiments, els medicaments que tenen una acció

Tots els treballadors hauran de ser ensinistrats en tècniques elementals de reanimació per que, en cas d’accident a la seva

determinada sobre els components de cada aparell orgànic o acció terapèutica comuna. El contingut mínim de la farmaciola

àrea de treball, puguin actuar ràpida i eficaçment. Així mateix, haurà de posar-se en coneixement de tot el personal de l’obra

serà el següent:

la situació dels telèfons d’urgència, de la farmaciola d’obra, de les normes sobre primers auxilis i dels anuncis indicatius que



Antisèptics, desinfectants i material de cura: Aigua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de iode, Mercurocrom,
Amoníac, Dedils de goma, Linitul, Tauletes, Gasa estèril, Cotó hidròfil, Venes, Esparadrap, Torniquets, Tisores.



s’hagin d’exposar en relació a la localització de serveis mèdics, ambulàncies i centres assistencials.
Les normes i instruccions sobre primers auxilis hauran d’exposar-se en llocs accessibles i ben visibles de l’obra.

Material quirúrgic: Bosses de goma per aigua o gel, Guants esterilitzats, Xeringues d’un sol ús, Agulles per
injectables d’un sol ús, Termòmetre clínic, Pinces.



Antibiòtics i sulfamides.

Barcelona, novembre de 2014



Antitèrmics i analgèsics.

L’enginyer de camins, canals i ports autor de l’Estudi de Seguretat i Salut,



Antiespasmòdics i tònics cardíacs d’urgència.



Antihemorràgics i antialèrgics.



Medicaments per la pell, els ulls i l’aparell digestiu.



Anestèsics locals.

Albert Lorente i Ferrer (núm. Col.: 18225)

L’ús de xeringues i agulles per a injectables d’un sol ús tan sols podrà dur-se a terme per personal sanitari facultat per a tal.
L’ús d’antibiòtics, sulfamides, antiespasmòdics, tònics cardíacs, antihemorràgics, antialergènics, anestèssics locals i
medicaments per a la pell, ulls i aparell digestiu, requerirà la consulta, assessorament i dictamen previ d’un facultatiu, havent
de figurar tal advertència de manera cridanera als medicaments.
Les condicions dels medicaments, material de cura y quirúrgic, inclosa la farmaciola, hauran d’estar en tot moment adequats
a les finalitats a les que han de servir, i el material serà de fàcil accés, parant especial vigilància a la data de caducitat dels
medicaments, a efectes de la seva substitució quan procedeixi. A l’interior de la farmaciola hi hauran escrites les normes
bàsiques a seguir per a primers auxilis, conducta a seguir davant un accidentat, cures d’urgència, principis de reanimació i
formes d’actuar davant ferides, hemorràgies, fractures, picadures, cremades, etc.

7.12.6 Normes sobre primers auxilis i socorrisme
En base a l’anàlisi previ de les possibles situacions d’emergència i accidents que puguin originar-se per les circumstàncies
de tota índole que concorrin a l’obra, el contractista haurà d’assegurar el disseny i l’establiment de les normes sobre primers
auxilis i socorrisme que hauran d’observar-se per aquells que tinguin assignada la tasca de la seva posada en pràctica.
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CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CAN BARGALLÓ

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest document és la definició del condicionament del camí de can Bargalló entre el límit
meridional del sector industrial de can Margarit i el nucli de can Bargalló.

En certs trams, la cuneta resulta pràcticament inexistent i els talussos adjacents escorren directament
sobre la calçada.

2. ESTAT ACTUAL DEL CAMÍ
El camí actual presenta una amplada variable entre 3,5 i 4 metres. El paviment, de formigó, presenta en
general un estat de conservació adequat, a excepció de zones localitzades amb una evident fissuració
longitudinal deguda probablement a un drenatge ineficient de la plataforma.

En general, el sistema de drenatge actual del camí consisteix en cunetes laterals formigonades,
d’amplada variable que desaigüen en boroneres o baixants puntuals.
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En relació al elements de contenció i abalisament, certs trams corbes o amb desnivell presenten
barreres de seguretat metàl·liques de tipus biona, generalment amb suports IPN fora de normativa.

3. CONDICIONANTS

3.1. Accessos a vivendes

3.2. Edificacions
Deixant de banda els accessos propis a vivendes, existeixen edificacions que per la seva proximitat a la
calçada suposen un condicionant per la seva ampliació.

3.3. Voreres
El marge oest del camí de can Bargalló en la zona annexa al camí de can Margarit a Gelida es troba
actualment en fase d’urbanització. S’observa l’execució d’una vorera de panots vermells d’uns 2,5
metres d’amplada.

Els accessos a finques constitueixen un dels principals condicionants, donat que l’ampliació de la
calçada ha de fer-se conseqüentment per la banda oposada. El recrescut del ferm queda molt limitat
en aquests punts donat que la cota de pas s’ha de conservar.
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3.4. Xarxes de serveis
3.4.1. Gas
En l’extrem del camí més proper al sector industrial de can Margarit, discorre paral·lelament a la
calçada una canonada de gas d’alta pressió. Aquesta canonada d’acer de 6”queda situada en el
marge est del camí de can Bargalló fins sobrepassar la zona urbanitzada. Un cop aquí, la línia creua
sota el camí per encaixar-se perimetralment a les finques en direcció oest.

3.4.2. Electricitat

L’enllumenat es limita a un tram associat a la urbanització de can Bargalló. Aquesta línia es
trobava, en el moment de redacció d’aquest projecte, en remodelació per tal d’adaptar-la a la nova
vorera en execució.

3.4.6. Drenatge profund
El drenatge longitudinal del camí actual es constitueix exclusivament de cunetes laterals, i
únicament existeix drenatge profund en les zones d’accés (1 passatub) i en les obres de drenatge
transversal associades al drenatge longitudinal (2 ODTL) que uneixen els pous de recollida amb els
brocs d’abocament.

Són vàries les línies elèctriques presents en l’àmbit de Projecte:




Al sud de la urbanització de can Bargalló dues línies aèries convergents en un mateix
suport creuen perpendicularment la calçada, quedant els suports adjacents al marge
dret del camí
A partir de l’accés a la Vinya d’en Mas una tercera línia aèria en baixa tensió i suports de
formigó discorre paral·lelament a la traça del camí actual. Aquesta línia de baixa
s’alimenta d’una línia de mitja tensió a partir del transformador ubicat sobre el suport
metàl·lic ubicat en la cruïlla del camí de can Bargalló i el camí de Bargalló a la Gelida

3.5. Orografia
En determinats subtrams, els desnivells entre la calçada i el terreny adjacents fan desaconsellable
l’ampliació per una certa banda, donada la magnitud els moviments de terres i ocupacions que es
generarien.

3.4.3. Telefonia
Com en el cas de la línia elèctrica, existeix una línia telefònica que discorre paral·lel a l’actual
camí de can Bargalló. Es tracta d’una línia aèria, excepte en un tram soterrat d’uns 150 metres
associada a la urbanització de can Bargalló. Els suports són de fusta o de formigó, segons el tram.

3.4.4. Abastament d’aigua
Sota el camí de can Bargalló discorre també la línia d’abastament d’aigua que uneix Sesrovires
amb el nucli de can Bargalló. Es tracta d’una canonada de 90mm de polietilè d’alta densitat. El traçat
de la canonada és paral·lel al del camí, variant d’un marge a l’altre segons el tram, en funció de la
ubicació de les escomeses.

3.4.5. Enllumenat
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4. ACTUACIONS
4.1. Desmuntatges i demolicions
Els elements a demolir són els següents:


Paviment de formigó actual



Cunetes revestides de formigó



Pous de cuneta



ODTL



Fonamentacions de les senyals de trànsit afectades



Muret de formigó

D’altra banda, els elements a desmuntar són:



Plaques de trànsit que es recol·locaran en la seva nova ubicació o s’enviaran a dipòsit
en cas de resultar obsoletes
Barreres de seguretat metàl·liques a transportar a abocador

4.2. Ampliació de la calçada
Malgrat que el ferm de formigó actual presenta un aspecte correcte en bona part del traçat, la
necessitat d’ampliació de la calçada objecte d’aquest projecte fa desaconsellable la seva conservació
per les següents raons:


El cost del pont d’unió que hauria de cosir la secció existent amb la futura ampliació, constituït
per passadors transversals d’acer corrugat i una junta constructiva (veure Apèndix I)



Els dubtes sobre la composició i la homogeneïtat del ferm+esplanada existent generen
incertesa en relació al comportament del conjunt ampliat, i fan probable la aparició de rotures
causades per l’assentament diferencial entre ferm existent i ferm nou



La complexitat de la execució del pont d’unió (passadors cada 50cm, beurades)

Així, la solució adoptada consisteix en la demolició del paquet de ferm existent i la construcció de la
nova secció ampliada segons les dimensions indicades:


Un carril per sentit de 3m d’amplada



Voral exterior d’1m en el marge oest



Berma de 2m d’amplada de formigó colorejat

Tant en desmunt com en terraplè s’ha considerat una inclinació dels talussos de 3H/2V, coincident
amb els talussos naturals en l’àmbit. En els desmunts, s’ha previst una cuneta triangular revestida d’un
metre d’amplada i 0,33m de profunditat. S’ha estimat un espessor de terra vegetal de 0,5m en els
terrenys adjacents al camí.

4.3. Condicionament de l’entroncament entre amb el camí de can Bargalló a Gelida
Actualment, l’entroncament entre els dos camins suposa un punt negre per la seguretat viària degut als
aspectes següents:


Radi de curvatura reduït que dificulta la maniobra



Estretesa de la calçada



Inclinació vertical important



Manca de visibilitat



Presència d’un suport metàl·lic, un arbre i d’un pou de drenatge propers
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El condicionament d’aquest encreuament preveu les actuacions següents:


Eliminació o desplaçament dels obstacles contigus a la calçada



Millora del radi de gir mitjançant ampliació de l’entrocament



Adequació de la senyalització i les barreres associades.

4.4. Adequació de la seguretat viària
Deixant de banda les mesures concretes previstes en l’entroncament amb el camí de can Bargalló a la
Gelida, s’han implementat les els següents elements per adequar els estandars de seguretat del camí:


Barreres de seguretat metàl·liques en terraplens de més de 3 metres d’alçada i en les
corbes de radi reduït en planta



Adequació dels accessos a finques col·lindants



Senyalització horitzontal i vertical nova

5. FERMS I PAVIMENTS

Per coherència tant amb la secció de ferm actual com amb la futura secció del camí de can Bargalló
inclosa dins l’àmbit del sector industrial de can Margarit, s’ha optat per projectar una solució amb
formigó de ferm.

Per tal d’evitar la fisuració prematura del formigó, la esplanada serà de màxima rigidesa (tipus E3).
Considerant que el sòl de recolzament és de tipus tolerable, la nova esplanada es constitueix de dues
capes de 30cm d’espessor, la superior essent de sòl estabilitzat tipus 3 sobre sòl seleccionat tipus 2.

6. SERVEIS AFECTATS
6.1. Gas
La línia de gas esmentada en l’apartat de condicionants queda afectada en tot el tram en que discorre
paral·lelament al camí, així com el creuament sota la calçada. Aquesta línia es reposarà sota la berma
del nou camí amb una longitud de reposició aproximada de 220m.

6.2. Electricitat
L’afecció sobre la xarxa elèctrica es concentra bàsicament en la línia de baixa tensió que abasteix les
vivendes situades en els laterals del camí, així com el suport i transformador de la línia de mitja tensió
que l’alimenta. Es reposarà la línia soterrant-la sota la berma del nou camí. El suport amb
transformador es desplaçarà fora de la zona d’afecció. Tanmateix es soterrarà l’escomesa de la
vivenda aïllada situada al N-O del nucli de can Bargalló.

6.3. Telefonia
La afecció sobre la línia aèria telefònica supera els 500 metres. Per aquesta raó s’ha optat per soterrar
la mateixa sota la nova berma.

6.4. Abastament aigua potable
Donat que es preveu la demolició del ferm existent i la cuneta perimetral, l’afecció sobre la canonada
d’abastament d’aigua serà pràcticament total en l’àmbit de projecte. La reposició de la canonada
s’ubicarà en la berma de 2m, a excepció del tram que discorre paral·lel a la urbanització de can
Bargalló en que la canonada ja discorre per la vorera existent que no s’afecta i per tant es conserva
aquest traçat actual.

La feble intensitat de vehicles pesants previsible en aquest itinerari implica que la categoria de trànsit
utilitzada pel dimensionament del paquet de ferm sigui la T41. Considerant una esplanada de nova
construcció de tipus E3, l’espessor de la capa de formigó de ferm serà de 20cm.

Tant la capa de formigó de ferm com la de sòl estabilitzat requeriran d’un reg de cura per tal d’evitar la
deshidratació prematura del formigó.

D’altra banda, es preveu pavimentar els accessos en els 3 metres annexes a la calçada.
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7. ITINERARIS ALTERNATIUS DURANT LES OBRES

9. OCUPACIONS

Donat que el condicionament del camí suposa la demolició del ferm actual, i tenint en compte que
l’estretesa de la calçada fa poc viable executar per mitges calçades, es proposa una xarxa d’itineraris
alternatius que permeten accedir a la totalitat de les finques amb un increment de distancia acceptable.

L’obra es troba situada a la comarca del Baix Llobregat i afecta el terme municipal de Sant esteve
Sesrovires.
Es tracta de terrenys rústics i no urbanitzables; tots corresponents a cultius de secà.

A la taula següent es resumeixen la superfície total d’ocupació:
TERME
MUNICIPAL

Sant Esteve
Sesrovires

SÒL NO
URBANITZABLE
(RÚSTIC)

SÒL
URBANITZABLE
(RÚSTIC)

SÒL
URBÀ

TOTAL

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

5.321

0

0

5.321

10. PRESSUPOST
El pressupost del condicionament queda recollit en el capítol “Condicionament del camí de can
Bargalló” del Pressupost del Projecte d’Urbanització del sector industrial de can Margarit.

De la mateixa manera, la Justificació de Preus, el Pla de Control de Qualitat, l’Estudi de Seguretat i
Salut, la Classificació del Contractiste... queden integrats en el Projecte d’Urbanització

Aquest import no inclou els costos derivats de les ocupacions.

8. PLA DE TREBALLS

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e)
de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex Pla
de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.
En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 2 mesos i dues
setmanes.
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11. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE
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ANNEXES:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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MEMÒRIA TOPOGRÀFICA
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2.-SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO

Servicios de Topografía S.L.P.

C/ Ribes, nº 42-44
Telf.: 92-2700474
Barcelona 08013
E-mail: nortopst@hotmail.com

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE TERRENOS SITUADOS EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE SANT ESTEVE SESROVIRES.

Terreno situado entre la carretera B-224 y la calle Industria, y tramo enlace BV2293 con B-224. (T.M. de Sant Esteve de Sesrovires)

MEMORIA DESCRIPTIVA
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2.- SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO.................................................................2-3
3.- CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO....….……………….………….….……..4
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5.- PROCESO DE CALCULO…..………………………….………………………..4
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Terreno situado en el “Torrent de Can Bargalló”, junto al trazado del AVE.
(T.M. de Sant Esteve de Sesrovires)

1

2

3.-CARACTERISTICAS DEL TRABAJO
Trabajos de topografía realizados en la provincia de Barcelona, en
el
término municipal de Sant Esteve de Sesrovires.
Son 3 los ámbitos de actuación:
9 Terrenos situados entre la carretera B-224 y la calle Industria y tramo
enlace BV-2293 con B-224.
9 Terreno situado en el “Torrent de Can Bargalló”, junto al trazado del
AVE.
9 Camino de Can Bargalló.

4.-APARATOS UTILIZADOS
Para realizar el trabajo, se ha presentado in situ, desde Barcelona hasta el
termino municipal de ‘Sant Esteve de Sesrovires’, un equipo de topografía. El
aparato utilizado es: una estación total de la marca TRIMBLE, equipo
ESTACIÓN GEO. Modelo: 5603DR STD y números de serie 81720228, con
fecha de compra del día 3-12-2008 y certificado de calibración nº 30501 de la
empresa de topografía AL-TOP. EL sistema DR200+ (medición sin prisma, para
esquinas, limites de propiedad permite medir sin tener que acceder a los
mismos) permite medir distancias hasta 600m, con una precisión de +/-(1mm
+1ppm). Cuando se utiliza un prisma la medida es de 5.500metros con una
precisión de +/-(3mm +3ppm).

Camino de Can Bargalló. (T.M. de Sant Esteve de Sesrovires)

Se ha utilizado un GPS settop al 102 nº:00m281, para hacer las observaciones
de las bases.
5.-PROCESO DE CÁLCULO
El programa de topografía utilizado es el menú 2000 (Al-top), para la
transformación de los ficheros del aparato de topografía, el menú 2000, crea un
fichero dxf para el autocad 2004. Utilización del mdt v 5 para hacer el curvado.
Sistema de referencia es l’ icc120060 con el cambio de datum de etrs89 a ed
50 702100060 y la malla de geoide en ed50 icc20060.

3

4

7.-CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

6.-LISTADO DE COORDENADAS
BASE
TOPOGRAFÍA
AMBITO 1º
N1
N2
N3
N4
N5
AMBITO 2º
N6
N7
AMBITO 3º
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

COORD. X

COORD. Y

COORD. Z

405595.465
405896.520
405331.956
405569.831
405879.281

4593109.945
4592584.525
4592889.501
4592920.866
4592660.290

178.68
172.35
202.35
190.12
173.29

406190.118
406140.943

4592020.0710
4591995.0910

160.89
154.39

406307.987
406385.726
406488.019
406547.124
406545.099
406673.823
406690.191

4590857.446
4590779.9209
4590744.831
4590678.896
4590634.155
4590509.035
4590484.898

127.76
117.45
108.89
103.24
100.40
82.48
81.77

5
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8.- CROQUIS PLANO TOPOGRAFICO

9

AMBITO1: Terrenos situados entre la carretera B-224 y la calle Industria y tramo
enlace BV-2293 con B-224.

9 AMBITO2: Terreno situado en el “Torrent de Can Bargalló”, junto al trazado del AVE.

7
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9.-FOTOS

Ámbito 1: Carretera BV-2293

9 AMBITO3: Camino de Can Bargalló.

Ámbito 1: Cruce B-224-Riera de Can Bargalló

9

10

Ámbito 2: Torrent de Can Bargalló, junto al trazado del AVE.

Ámbito 1: Cruce B-224 – BV2293

Ámbito 3:Camino de Can Bargalló
Ámbito 1: Calle Industria

11
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Ámbito 3:Camino de Can Bargalló
Ámbito 3:Camino de Can Bargalló

Ámbito 3:Camino de Can Bargalló

13
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LLISTATS DE TRAÇAT
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PLANTA

Istram 8.35 05/05/11 10:24:33

562

pagina

2

PROYECTO :
EJE :

75:

DATOS DE ENTRADA
--------------------------------------------------------------Num Eje

P.K. inicial

-------

------------- ---------- ----------------------------

75

N.Palabras Titulo del Eje

0.0000

0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo

X (L ant)

Y (dL ant)

R

K1

K2

A

L

D

Az

Etiq Clave

---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----FIJA-2P+R

FLOTANTE
FIJA-2P+R

FLOTANTE
FIJA-2P+R

FLOTANTE

406188.363063

591055.575088

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406197.767359

591041.141006

0.000000

0.000000

120.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

406211.950465

591000.296035

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406236.209254

590913.641982

0.000000

0.000000

-50.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

406272.934352

590876.709121

200.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406340.437281

590818.265762

0.000000

0.000000

-80.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

FIJA-2P+R

FLOTANTE
FIJA-2P+R

FLOTANTE
FIJA-2P+R

FLOTANTE
FIJA-2P+R

406391.899684

590781.245498

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406466.897242

590753.613662

0.000000

0.000000

70.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

406512.970973

590718.300674

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406554.436305

590630.348281

0.000000

0.000000

-70.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

406566.020289

590597.803848

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406611.075953

590572.475234

0.000000

0.000000

70.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

8

406647.571070

590540.993789

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0

0

406668.359156

590511.091934

ALÇAT

Istram 8.35 05/05/11 10:37:17
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PROYECTO :
EJE :

75:

=================================================
* * *

E S T A D O

D E

R A S A N T E S

* * *

=================================================

PENDIENTE
( % )

LONGITUD
( m )

PARAMETRO
( kv )

V E R T I C E
p.k.

cota

ENTRADA AL ACUERDO
p.k.

cota

SALIDA DEL ACUERDO
p.k.

cota

BISECT. DIF.PEN
( m )

( % )

------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------0.000

134.298

2.483000

29.843

700.000

15.321

134.678

0.399

134.308

30.243

134.413

0.159

-4.263

-1.780352

31.970

1000.000

167.169

131.975

151.184

132.260

183.154

131.179

0.128

-3.197

-4.977372

38.693

1000.000

261.111

127.299

241.765

128.262

280.458

125.588

0.187

-3.869

-8.846710

21.533

1000.000

315.597

122.479

304.831

123.431

326.364

121.295

0.058

-2.153

-11.000000

30.000

1000.000

360.917

117.494

345.917

119.144

375.917

116.294

0.113

3.000

-8.000000

20.000

1000.000

517.990

104.928

507.990

105.728

527.990

104.328

0.050

2.000

-6.000000

50.570

1000.000

628.706

98.285

603.422

99.802

653.991

95.489

0.320

-5.057

757.579

84.036

-11.056955

PERFILS CADA 20m

Istram 8.35 05/05/11 10:57:28
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PROYECTO :
EJE :

75:

============================================
* * *

PUNTOS

DEL

EJE

EN

PLANTA

* * *

============================================

TIPO

P.K.

X

Y

RADIO

COTA

AZIMUT

DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D

Z PROY.

Z TERR.

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------RECTA Rampa

0.000

406188.363

591055.575

0.000

134.298 163.238207

0.000

2.483

0.00

0.00

134.298

134.298

CIRC. KV -700

7.644

406192.536

591049.171

120.000

134.450 163.238207

0.000

1.448

0.00

0.00

134.450

135.000

CIRC. KV -700

20.000

406198.736

591038.489

120.000

134.520 169.793359

0.000

-0.317

0.00

0.00

134.520

135.000

CIRC. Pendiente

40.000

406206.353

591020.021

120.000

134.239 180.403689

0.000

-1.780

0.00

0.00

134.239

133.687

RECTA Pendiente

44.183

406207.550

591016.014

0.000

134.165 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

134.165

133.631

RECTA Pendiente

60.000

406211.814

591000.782

0.000

133.883 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

133.883

133.364

RECTA Pendiente

80.000

406217.206

590981.523

0.000

133.527 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

133.527

133.039

RECTA Pendiente

100.000

406222.598

590962.263

0.000

133.171 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

133.171

132.783

RECTA Pendiente

120.000

406227.989

590943.004

0.000

132.815 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

132.815

132.410

RECTA Pendiente

140.000

406233.381

590923.744

0.000

132.459 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

132.459

132.147

CIRC. Pendiente

150.814

406236.296

590913.331

-50.000

132.266 182.622687

0.000

-1.780

0.00

0.00

132.266

132.400

CIRC. KV -1000

160.000

406239.569

590904.761

-50.000

132.064 170.926163

0.000

-2.662

0.00

0.00

132.064

132.108

CIRC. KV -1000

180.000

406251.698

590889.026

-50.000

131.331 145.461372

0.000

-4.662

0.00

0.00

131.331

131.350

CIRC. Pendiente

193.952

406263.372

590881.468

200.000

130.642 127.696910

0.000

-4.977

0.00

0.00

130.642

130.495

CIRC. Pendiente

200.000

406268.817

590878.836

200.000

130.341 129.621992

0.000

-4.977

0.00

0.00

130.341

130.152

CIRC. Pendiente

220.000

406286.213

590868.985

200.000

129.345 135.988189

0.000

-4.977

0.00

0.00

129.345

129.178

CIRC. Pendiente

240.000

406302.538

590857.445

200.000

128.350 142.354387

0.000

-4.977

0.00

0.00

128.350

128.195

CIRC. KV -1000

260.000

406317.629

590844.334

200.000

127.188 148.720585

0.000

-6.801

0.00

0.00

127.188

126.879

CIRC. KV -1000

280.000

406331.337

590829.781

200.000

125.628 155.086782

0.000

-8.801

0.00

0.00

125.628

125.361

CIRC. Pendiente

299.269

406343.106

590814.533

-80.000

123.923 161.220361

0.000

-8.847

0.00

0.00

123.923

123.783

CIRC. Pendiente

300.000

406343.526

590813.936

-80.000

123.859 160.638813

0.000

-8.847

0.00

0.00

123.859

123.718

CIRC. KV -1000

320.000

406357.025

590799.249

-80.000

121.974 144.723318

0.000

-10.364

0.00

0.00

121.974

121.945

CIRC. Pendiente

340.000

406373.738

590788.359

-80.000

119.795 128.807824

0.000

-11.000

0.00

0.00

119.795

119.776

RECTA KV 1000

347.961

406381.059

590785.240

0.000

118.921 122.472931

0.000

-10.796

0.00

0.00

118.921

118.852

RECTA KV 1000

360.000

406392.356

590781.077

0.000

117.694 122.472931

0.000

-9.592

0.00

0.00

117.694

117.578

RECTA Pendiente

380.000

406411.123

590774.163

0.000

115.967 122.472931

0.000

-8.000

0.00

0.00

115.967

115.924

RECTA Pendiente

400.000

406429.889

590767.249

0.000

114.367 122.472931

0.000

-8.000

0.00

0.00

114.367

114.319

RECTA Pendiente

420.000

406448.656

590760.334

0.000

112.767 122.472931

0.000

-8.000

0.00

0.00

112.767

112.707

RECTA Pendiente

440.000

406467.423

590753.420

0.000

111.167 122.472931

0.000

-8.000

0.00

0.00

111.167

111.219

CIRC. Pendiente

448.730

406475.614

590750.402

70.000

110.469 122.472931

0.000

-8.000

0.00

0.00

110.469

110.540

CIRC. Pendiente

460.000

406485.831

590745.673

70.000

109.567 132.722737

0.000

-8.000

0.00

0.00

109.567

109.565

CIRC. Pendiente

480.000

406501.616

590733.502

70.000

107.967 150.911873

0.000

-8.000

0.00

0.00

107.967

107.723

CIRC. Pendiente

500.000

406513.330

590717.375

70.000

106.367 169.101009

0.000

-8.000

0.00

0.00

106.367

106.257

RECTA Pendiente

503.137

406514.730

590714.569

0.000

106.116 171.953747

0.000

-8.000

0.00

0.00

106.116

106.098

RECTA KV 1000

520.000

406521.921

590699.316

0.000

104.839 171.953747

0.000

-6.799

0.00

0.00

104.839

104.877

RECTA Pendiente

540.000

406530.450

590681.225

0.000

103.607 171.953747

0.000

-6.000

0.00

0.00

103.607

103.193

RECTA Pendiente

560.000

406538.979

590663.135

0.000

102.407 171.953747

0.000

-6.000

0.00

0.00

102.407

102.472

RECTA Pendiente

580.000

406547.508

590645.045

0.000

101.207 171.953747

0.000

-6.000

0.00

0.00

101.207

101.622

RECTA Pendiente

600.000

406556.036

590626.954

0.000

100.007 171.953747

0.000

-6.000

0.00

0.00

100.007

100.474

CIRC. KV -1000

613.056

406561.604

590615.145

-70.000

99.178 171.953747

0.000

-6.963

0.00

0.00

99.178

99.000

CIRC. KV -1000

620.000

406564.872

590609.021

-70.000

98.670 165.638765

0.000

-7.658

0.00

0.00

98.670

98.757

CIRC. KV -1000

640.000

406577.445

590593.555

-70.000

96.938 147.449629

0.000

-9.658

0.00

0.00

96.938

96.802

RECTA Pendiente

656.324

406590.618

590583.976

0.000

95.231 132.603412

0.000

-11.057

0.00

0.00

95.231

95.130

RECTA Pendiente

660.000

406593.822

590582.175

0.000

94.825 132.603412

0.000

-11.057

0.00

0.00

94.825

94.614

RECTA Pendiente

680.000

406611.256

590572.374

0.000

92.613 132.603412

0.000

-11.057

0.00

0.00

92.613

92.304

CIRC. Pendiente

691.241

406621.054

590566.866

70.000

91.371 132.603412

0.000

-11.057

0.00

0.00

91.371

91.197

CIRC. Pendiente

700.000

406628.402

590562.107

70.000

90.402 140.569717

0.000

-11.057

0.00

0.00

90.402

90.200

CIRC. Pendiente

720.000

406642.570

590548.088

70.000

88.191 158.758853

0.000

-11.057

0.00

0.00

88.191

88.102

RECTA Pendiente

722.822

406644.227

590545.804

0.000

87.879 161.325072

0.000

-11.057

0.00

0.00

87.879

87.980

RECTA Pendiente

740.000

406654.033

590531.699

0.000

85.979 161.325072

0.000

-11.057

0.00

0.00

85.979

86.051

RECTA Pendiente

760.000

406665.449

590515.278

0.000

83.768 161.325072

0.000

-11.057

0.00

0.00

83.768

84.697

RECTA Pendiente

765.098

406668.359

590511.092

0.000

83.204 161.325072

0.000

-11.057

0.00

0.00

83.204

84.204
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COMPARATIVA ECONÒMICA AMPLIACIÓ VS
REFACCIÓ DEL FERM
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Analisis comparativo de soluciones técnicas
Unidad ML de camino.
Alternativa 1: Ampliación de calzada actual con pavimento de hormigón HF‐4 y tratamiento de junta constructiva longitudinal

1.‐ Excavació 30% amb voladura h=0,60 m
Esplan. amb sòl selecc. tipus 2, de préstec,
2.‐
gruix 0,30 m
Estabil. d'esplanada ''in situ'', S‐EST3, amb
3.‐
ciment CEM II/B‐S 32,5 N gruix 0,30 m
Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a
4.‐
30 cm fondària
Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30
cm de gruix, com a maxim, i de mes de 1 m
5.‐ d'amplaria, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora
Paviment de formigó HF‐4, amb granulat
6.‐
granític, gruix 0,20 m
Paviment de formigó HF‐4, amb granulat
7.‐
granític, gruix 0,05 m
Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25
mm de diàmetre, incloent perforació,
8.‐ col∙locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols
Reblert junt cordó
9.‐
poliet.exp.D=10mm,col.pressió
10.‐ Segellat junt ampl.=10mm fond.=5mm,silicona
neut.,pist.man.imp.esp.

U
m2

€/U

Piezas
2,10

Ancho
0,50

Largo

m2

2,27

3,50

1

7,95

m2

3,95

3,50

1

13,83

ml

5,70

1

5,70

m2

4,75

0,50

1

2,38

m2

23,33

3,50

1

81,66

m2

5,80

4,00

1

23,20

u

35,27

1

117,45

ml

2,52

1

2,52

ml

3,12

1

3,12

3,33

TOTAL €/ML
1
1,05

258,84
Alternativa 2: Demolición de calçada actual i construcció de nova calçada
U
1.‐
2.‐
3.‐
4.‐
5.‐

Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30
cm de gruix, com a maxim, i de mes de 1 m
d'amplaria, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora
Excavació 30% amb voladura h=0,60 m
Esplan. amb sòl selecc. tipus 2, de préstec,
gruix 0,30 m
Estabil. d'esplanada ''in situ'', S‐EST3, amb
ciment CEM II/B‐S 32,5 N gruix 0,30 m
Paviment de formigó HF‐4, amb granulat
granític, gruix 0,20 m

€/U

Piezas

Ancho

Largo

TOTAL €/ML

m2

4,75

4,00

1

19,00

m2

2,10

4,00

1

8,4

m2

2,27

7,00

1

15,89

m2

3,95

7,00

1

27,65

m2

23,33

7,00

1

163,31
234,25
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Condicionament del camí de can Bargalló a Sant Esteve Sesrovires.

Id
1

Nombre de tarea
TERMINI EXECUCIÓ

2

Tasca inici

3

REPOSICIÓ DE SSAA fase 1

4

Reposició Telefonia

5

Reposició Electricitat

6

Reposició Gas

7

REPOSICIÓ DE SSAA fase 2

8

Reposició Telefonia

9

Reposició Electricitat

10

Reposició Gas

11

TREBALLS PREVIS

12

Acopis i parc de maquinaria

13

Tancaments i accessos

14

ENDERROCS

15

Enderrocs (paviments, OD…)

16

Desmuntatges (senyals, barreres…)

17

MOVIMENT DE TERRES

18

Esbrossada

19

Desmunts

20

Terraplens

21

DRENATGE

22

Longitudinal

23

Transversals

24

FERMS I PAVIMENTS

25

Esplanada

26

Afermat de formigó

27

Pavimentació

28

AIGUA POTABLE

29

SENYALITZACIÓ VERTICAL

30

MARQUES VIALS

31

BARRERES DE SEGURETAT

32

ENLLUMENAT

33

MESURES CORRECTORES

34

Estesa de terra vegetal

35

Plantacions

36

Tasca fi

37

SEGURETAT I SALUT

S-2

S-1

mes 1
S1

S2

S3

S4

mes 2
S5

mes 3
S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12
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Condicionament del camí de Can Bargalló

Municipi de SANT ESTEVE SESROVIRES

Dades dels afectats

FINCA
1

2

3

NOM

COGNOM1 COGNOM2

CAN ESTELLA,S.A.

Manuela

Martinez

Valero

Juan

Quesada

Jimenez

Antonio

Chanes

Linares

Montserrat

Ballet

Perez

CP

MUNICIPI

NATURALESA

POLIGON

PARCEL·LA

Cr. Joan Pau Par. 14

08760

Martorell

Rústica secà

14

30

SUBPAR SUP EXPROP SUP EXPROP
CEL·LA
VIALS
SERVEIS
a

565,61

0,00

SUBTOTAL

CLASSIFI
CACIÓ

565,61

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

c

0,00

0,00

0,00

SNU

49,38

0,00

49,38

SNU

SNU

Urbanització Can Bargalló
Sector D3

08635

Sant Esteve Sesrovires

Rústica secà

14

18

a

Urbanització Can Bargalló 21

08635

Sant Esteve Sesrovires

Rústica secà

12

22

a

284,05

0,00

284,05

b

1316,74

0,00

1316,74

SNU

c

310,15

0,00

310,15

SNU

Josep

Cr. Àngel 6

08850

Gavà

Rústica secà

14

25

a

29,98

0,00

29,98

SNU

5

Hereus de Josefa Torné Llaverol

Cr. Can Bargalló 10

08635

Sant Esteve Sesrovires

Rústica secà

14

23

a

1058,73

0,00

1058,73

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

6

Josep

Galup

Torne

Cr. Santa Disna 29

08720

Vilafranca del Penedés

Rústica secà

12

20

a

0,00

0,00

0,00

SNU

Sandra

Galup

Torne

Plaça de la Cava 22

08791

Sant Llorenç d'Hortons

8
9
10

11

Colomé

ADREÇA

Superfícies

4

7

Llopart

Dades cadastrals

Dades
urbanís
tiques

Jose

Barragan

Bermejo

Rafaela

Rodriguez

Gala

Rafael

Carrillo

Gomez

Juan

Chanes

Linares

Mª. Carmen

Villar

González

Francisca

Gili

Font

Francisca

Gili

Font

Cr. Dels Garrofers, 31

08905

L'Hospitalet de Llobregat

Rústica secà

12

69

Cr. Vall d'Aran 3, 2on. 1ª,

08970

Sant Joan Despí

Rústica secà

12

68

Cr, Sant Salvador 21, Àtic 1ª.
Cr. Joan Pau Par. 14

Cr. Joan Pau Par. 14

08950
08760

08760

Esplugues de Llobregat
Martorell

Martorell

Rústica secà
Rústica secà

Rústica secà

14
12

14

22
55

36

TOTALS

b

0,00

0,00

0,00

SNU

c

0,00

0,00

0,00

SNU

d

0,00

0,00

0,00

SNU

e

0,00

0,00

0,00

SNU
SNU

f

0,00

0,00

0,00

g

101,08

0,00

101,08

SNU

h

50,37

0,00

50,37

SNU

i

50,61

0,00

50,61

SNU

a

8,30

0,00

8,30

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

a

0,00

0,00

0,00

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

a

301,69

0,00

301,69

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

a

532,86

0,00

532,86

SNU

b

0,00

0,00

0,00

SNU

c

0,00

0,00

0,00

SNU

d

232,67

0,00

232,67

SNU

a

428,50

0,00

428,50

SNU

5320,72
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- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç
hidràulica”)

PART 1

1. ASPECTES GENERALS.

- 202 “Ciments”

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.

- 210 “Quitrans” (es deroga)

1.1.1. Objecte.

- 211 “Betums asfàltics”

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar
el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

- 212 “Betums fluidificats per regs d‟emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics
fluidificats”)
- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”)
- 214 “Betums fluxats” (nou)
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou)

1.1.2. Àmbit d'aplicació.

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE
CAN BARGALLÓ ENTRE EL LÍMIT MERIDIONAL DEL SECTOR INDUTRIAL DE CAN MARGARIT I EL
NUCLI DE CAN BARGALLÓ.
1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables.
GENERAL
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre
de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre
(B.O.E. de 10 de gener de 1998).
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75,
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades,
introduïdes al seu articulat per:

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”
-

278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)

-

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a
utilitzar en senyals de circulació” (es deroga)

-

289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)

-

700 “Marques vials”

-

701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix
“Senyals de circulació”)

-

702 “Captafars retroreflectants”

-

703 “Elements d‟abalisament retroreflectants”

-

704 “Barreres de seguretat”

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :
-

516 “Formigó compactat”

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta”

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d‟octubre):
- 104 “Desenvolupament i control de les obres”

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón.
-

530 “Riegos de imprimación”

-

531 “Riegos de adherencia”

-

532 “Riegos de curado”

-

540 “Lechadas bituminosas”

-

542 “Mezclas bituminosas en caliente”

-

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de
rodadura”

O.M. de 27 de desembre de 1999

-

550 “Pavimentos de hormigón vibrado”
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- 247 “Barras de pretensado”
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02):

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones”
- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”

Derogat:
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”

- 610A “Hormigones de alta resistencia”

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras
metálicas”

- 242 “Mallas electrosoldadas”
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.

- 246 “Cables para hormigón pretensado”

Modifica:

- 247 “Barras para hormigón pretensado”
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”
- 252 “Acero forjado”,

300 "Desbroce del terreno" ;
301 "Demoliciones";
302 "Escarificación y compactación";

- 253 “Acero moldeado”

303 "Escarificación y compactación del firme existente";

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”

304 "Prueba con supercompactador";

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”

320 "Excavación de la explanación y préstamos";

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”

321 "Excavación en zanjas y pozos";

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”

322 "Excavación especial de taludes en roca";

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”
- 287 “Poliestireno expandido”
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”

330 "Terraplenes";
331 "Pedraplenes";
332 "Rellenos localizados";

Revisat:
- 243 “Alambres para hormigón pretensado”

340 "Terminación y refino de la explanada";

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado”

341 "Refino de taludes";

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”

410 "Arquetas y pozos de registro";

- 285 “Productos filmógenos de curado”

411 "Imbornales y sumideros";

- 610 “Hormigones”
Nou:
- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural”
- 241 “Mallas electrosoldadas”

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";
658 "Escollera de piedras sueltas";
659 "Fábrica de gaviones";

- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";

- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";

pretensado”
- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado”
- 246 “Tendones para hormigón pretensado”

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y
673 "Tablestacados metálicos",
Nous articles:
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290 "Geotextiles";

- 540 "Lechadas bituminosas"

333 "Rellenos todo-uno";

- 542 "Mezclas bituminosas en caliente"

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";

- 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura"
- 550 "Pavimentos de hormigón"

401 "Cunetas prefabricadas";

- 551 "Hormigón magro vibrado"

420 "Zanjas drenantes";
421 "Rellenos localizados de material drenante";
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";

(Aquestaa Ordre Ministerial "oficialtiza" las modificacions realizades per les O.C. 5/01 i

675 "Anclajes";

O.C. 10/02)

676 "Inyecciones" y

O.C. 21/2007 Sobre l‟ús i especificacions que han de cumplir els lligants i mescles

677 "Jet grouting",

bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d‟ús (NFU)

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la qual es dicten instruccions

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";

complementàries per a la utilizació d‟elements auxiliars d„obra en la construcció de ponts

420 "Drenes subterráneos";

de carretera. (BOE 27/12/07)

Deroga:

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado

Deroga:

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de

- 680 "Encofrados y moldes"

ferm:

- 681 "Apeos y cimbras"
- 693 "Montaje de elementos prefabricados"

- 510 “Zahorras”
- 512 “Suelos estabilizados in situ”
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento)

O.C. 24/08, de 31 de juliol de 2008,

- 551 “Hormigón magro vibrado”

Modifica:
Ordre FOM/891/2004, d‟1 de març. (Correcció d‟errades BOE 25/5/04)
- 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso"
- 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y

Modifica.

discontinuas".
- 510 "Zahorras"
- 512 "Suelos estabilizados in situ"
-

- 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)"

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

- 530 "Riegos de imprimación"
- 531 "Riegos de adherencia"
- 532 "Riegos de curado"

Reial decret 1109/2007, de 24 d‟ agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d‟octubre,

-

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l‟eliminació de residus mitjançant dipòsit
en abocador.
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-

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials
actualment en vigència.

-

Tubs de coure per a ús termohidrosanitari

-

Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari

-

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

-

Cables elèctrics per a baixa tensió

-

Normes U.N.E.

-

Aparells sanitaris

-

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.

-

Aixetes sanitàries

-

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

-

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

-

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de
1970).

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que
tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que
disposa aquest plec.

Serà d‟aplicació l‟acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l‟obra pública de
determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l‟esmentat acord, s‟exigeix que els productes, corresponents a les famílies de
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d‟aquest
projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l‟Associació Europea de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l‟etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
En cas d‟alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

FERMS
-

Instrucció 6.1-I.C “Seccions de ferm”, de 28 de novembre de 2003.

-

Instrucció 6.3-I.C “Rehabilitació de ferms”, de 28 de novembre de 2003.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4),
aprovat per l‟ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

-

Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de
1989.

-

Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de
1992.

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
-

Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d‟obres”, de 8 de setembre de 1989.

-

Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d‟obres”, de 9

-

Ciments

-

Guixos

-

Escaioles

-

Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes

-

Armadures actives d‟acer

-

Filferros trefilats llisos i corrugats

-

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents

-

Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963.

-

Productes bituminosos impermeabilitzants

-

Manual de plantacions en l‟entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT

-

Poliestirens expandits

-

Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics

-

Xemeneies modulars metàl·liques

d‟octubre de 1991.
-

Instrucció per a la recepció de calçs en obres d‟estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l‟ordre
circular de 18 de desembre de 1992.

PLANTACIONS

al 1992.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
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-

Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999.

-

Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987.

-

-

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de juny
de 1975.

Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d‟aresta.

-

O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades.

-

Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.

-

-

Nota tècnica sobre l‟esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.

Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de
carretera, de 1982.

-

Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996.

-

Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996.

-

Recomanacions per al disseny i construcció de murs d‟escullera en obres de carreteres, de maig de
1998.

IL·LUMINACIÓ
-

Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999.

-

Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març
de 1964.
SISTEMES DE CONTENCIÓ

-

Manual per al projecte i l‟execució d‟estructures de terra reforçat.

-

Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992.

-

Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 de
maig de 1995.

-

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.

-

Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera.

-

Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP)

-

Control de la erosió fluvial en ponts.

-

Ordre circular 18/2004 sobre criteris d‟ús de sistemes per a protecció de motociclistes.

-

Inspeccions principals en ponts de carretera.

-

Ordre circular 23/2008 sobre criteris d‟aplicació de pretils metàlics en carretera, de 31 de

-

Protecció contra despreniments de roques. 1996.

juliol de 2008.

-

Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat.

-

Ordre circular 18bis/2008 sobre “criteris d‟ús de sistemes de per a protecció de
-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial
Decret 776/1997 de 30 de maig.

-

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre
de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.

Instrucció per al projecte, construcció i explotació d‟obres subterrànies per al transport

-

Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó".

terrestre (IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998

-

Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".

Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de

-

Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".

Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)).

-

Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.

-

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.

-

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

motociclistes”, de 31 de juliol de 2008.

TÚNELS
-

-

ESTRUCTURES
-

Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de
desembre.

-

Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig (B.O.E. de 2
de juny de 2007).

-

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de
12 de febrer de 1998

SENYALITZACIÓ D‟OBRA
-

Instrucció 8.3-IC “Senyalització d‟obra”, de 31 d‟agost de 1987.

-

Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d‟obra.

-

Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d‟obres fixes en vies
fora de poblat.
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SANEJAMENT I ABASTAMENT
-

-

-

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d‟aplicar-se a les obres de construcció temporals o
móvils.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

-

RD 1627/1997 de 24 d‟octubre (B.O.E. del 25 d‟octubre de 1997)

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

-

Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d‟inclusió d‟Estudi

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la

de Seguretat i Higiene en projectes d‟edificació i obres públiques.

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
1.2. Descripció de les obres.
DRENATGE

1.2.1. Descripció general de l'obra.

-

Instrucció 5.1-I.C. "Drenatge", de 21 de juny de 1965.

-

Instrucció 5.2-I.C. "Drenatge superficial", de 14 de maig de 1990.



Ampliació de calçada a 3+3

-

Recomanacions per al projecte i construcció del drenatgesubterrani en obres de carretera (o.c.



Implementació de berma pavimentada de 2m

17/03)



Refacció del drenatge

-

Nota informativa sobre petites obres de drenatge transversal. (26-10-90).



Soterrament dels serveis adjacents

-

Nota informativa sobre capas drenantes en firmes (4-4-91).



Millora de la seguretat viària



Millora de l‟accessibilitat al camí

El condicionament del camí de can Bargalló suposa les actuacions següents:

PINTURES
-

Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

1.2.2. Desmuntatges i demolicions
Els elements a demolir són els següents:

EDIFICACIÓ
-

-



Paviment de formigó actual

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel



Cunetes revestides de formigó

Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).



Pous de cuneta



ODTL



Fonamentacions de les senyals de trànsit afectades



Muret de formigó

R. D. 314/2006, pel ques‟aprova el Codi Tècnic de l‟Edificació. Modificat pel RD 1371/2007, de 19
d‟octubre, i correcció d‟errors del BOE de 25 de gener de 2008

-

Norma de construcció sismorresistent: Part general i edificació NCSR-02, RD 997/2002 de 27 de
setembre.

SEGURETAT I SALUT
-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

-

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

-

D‟altra banda, els elements a desmuntar són:


Plaques de trànsit que es recol·locaran en la seva nova ubicació o s‟enviaran a dipòsit en
cas de resultar obsoletes



Barreres de seguretat metàl·liques a transportar a abocador

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

1.2.3. Ampliació de la calçada
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Malgrat que el ferm de formigó actual presenta un aspecte correcte en bona part del traçat, la
necessitat d‟ampliació de la calçada objecte d‟aquest projecte fa desaconsellable la seva
conservació per les següents raons:






El cost del pont d‟unió que hauria de cosir la secció existent amb la futura ampliació,
constituït per passadors transversals d‟acer corrugat i una junta constructiva (veure Apèndix
I)



Adequació de la senyalització i les barreres associades.

1.2.5. Adequació de la seguretat viària
Deixant de banda les mesures concretes previstes en l‟entroncament amb el camí de can Bargalló a la
Gelida, s‟han implementat les els següents elements per adequar els estandars de seguretat del camí:

Els dubtes sobre la composició i la homogeneïtat del ferm+esplanada existent generen
incertesa en relació al comportament del conjunt ampliat, i fan probable la aparició de
rotures causades per l‟assentament diferencial entre ferm existent i ferm nou
La complexitat de la execució del pont d‟unió (passadors cada 50cm, beurades)



Barreres de seguretat metàl·liques en terraplens de més de 3 metres d‟alçada i en les corbes
de radi reduït en planta



Adequació dels accessos a finques col·lindants



Senyalització horitzontal i vertical nova

Així, la solució adoptada consisteix en la demolició del paquet de ferm existent i la construcció de la
nova secció ampliada segons les dimensions indicades:


Un carril per sentit de 3m d‟amplada



Voral exterior d‟1m en el marge oest



Berma de 2m d‟amplada de formigó colorejat

Tant en desmunt com en terraplè s‟ha considerat una inclinació dels talussos de 3H/2V, coincident
amb els talussos naturals en l‟àmbit. En els desmunts, s‟ha previst una cuneta triangular revestida
d‟un metre d‟amplada i 0,33m de profunditat. S‟ha estimat un espessor de terra vegetal de 0,5m en
els terrenys adjacents al camí.

1.2.4. Condicionament de l‟entroncament entre amb el camí de can Bargalló a
Gelida


Actualment, l‟entroncament entre els dos camins suposa un punt negre per la seguretat
viària degut als aspectes següents:



Radi de curvatura reduït que dificulta la maniobra



Estretesa de la calçada



Inclinació vertical important



Manca de visibilitat



Presència d‟un suport metàl·lic, un arbre i d‟un pou de drenatge propers

1.3. Direcció d'obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per EL PROMOTOR, estarà a càrrec d'una Direcció
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. EL PROMOTOR participarà en la Direcció d'Obra en la
mida que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per EL PROMOTOR.
- Les modificacions d'obra establertes per EL PROMOTOR.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
-

Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.

-

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la

El condicionament d‟aquest encreuament preveu les actuacions següents:


Eliminació o desplaçament dels obstacles contigus a la calçada



Millora del radi de gir mitjançant ampliació de l‟entrocament

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
-

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs
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de detall es facin degudament per ell mateix.
-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.

-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.

-

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes
i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de
constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva

-

definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.

1.4. Desenvolupament de les obres.

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho
creu convenient.
-

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
necessàries o convenients.

-

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

-

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del
programa de Treballs inicialment acceptat.

-

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

-

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

-

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzarlos.

-

Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per EL PROMOTOR.

-

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte,
aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar
la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas
de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de
domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme.
La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps
d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

EL PROMOTOR un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció
d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control,
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per EL PROMOTOR.

1.4.2. Plànols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es
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refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les
disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de
les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament
o ho comunicarà a EL PROMOTOR per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc
donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

1.4.3. Programes de treballs.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per EL PROMOTOR al temps i en raó del Contracte.
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de EL PROMOTOR.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a
assegurar l'acompliment del programa.

que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en
aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o
retards en la realització dels treballs, EL PROMOTOR ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat
de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

1.4.4. Control de qualitat.
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per
això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en
funció d'això disposarà:

-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.

-

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi
la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de EL PROMOTOR, com a
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on
es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la
justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
-

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, EL PROMOTOR podrà encarregar el seu arreglament a
tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense
dret a cap indemnització per al Contractista.

1.4.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que,
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per
a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra,
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autorització de la Direcció d'Obra.

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció
sobre el trànsit.

1.4.8. Seguretat i salut al treball.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d‟octubre (BOE 25/10/97).

D'acord amb l'article 7 de l‟esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l‟inici de les obres.

1.4.9. Afeccions al medi ambient.

1.4.6. Informació a preparar pel contractista.
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les
obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la
seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
EL PROMOTOR no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del
Contractista.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions
al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran
dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i
lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes;
tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball
i deixen accessos suficients per la seva realització.

1.4.10. Abocadors.
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El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda..

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec.
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a
la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona
pràctica per a obres similars.

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

-

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.

-

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

-

Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

1.5. Amidament i abonament.
1.5.1. Amidament de les obres.
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de
temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant
els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon realitzar al Contractista, aquest
està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.

1.5.2. Abonament de les obres.
1.5.2.1. Preus unitaris.

-

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

-

Les despeses de conservació de desguassos.

-

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

-

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es
finalitzi.

-

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.

-

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

-

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades
de manifest pels corresponents assaigs i proves.

-

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

-

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

-

Les despeses degudes a situacions extraordinàries com ara horaris nocturns i talls en les tasques
degut a condicionants externs.

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en
lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària,
quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per
completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a
diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
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L‟execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l‟article 512
de l‟O.C. 10/2002

PART 2
2. MATERIALS BÀSICS.
2.1. Aspectes generals.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva
classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

2.3.2.1. Ciments.
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35.

2.3.2.2. Terres.
a) Condicions generals.

2.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que
perjudiquin la beurada del ciment.

2.2.1. Consideracions generals.
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o
qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas,
de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l‟O.M de 16 de maig de
2002.
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables
o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l‟O.C.
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l‟esplanada definida al projecte
i especficacions del PG3.
En el cas d‟utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents
especificacions:
 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.
 Equivalent de sorra més gran de 30.
 L‟índex de plasticitat serà zero.
 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als
2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.

2.3. Materials per a ferms.
2.3.1. Tot-u artificial.
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les
especificacions d‟aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C.
10/2002.

2.3.2. Terra estabilitzada in situ.

b) Composició granulomètrica.
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel
tamís 0,40 UNE.

c) Plasticitat.
El serà no plàstic.
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35).

2.3.2.3. Tipus i composició de la mescla.
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a
compressió simple (NLT-31/79).
25 - 30 kg/cm2 a 7 dies.
38 - 45 kg/cm2 a 90 dies.

2.3.3. Sòl-ciment
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en capes estructurals
de ferms i reblerts de tradós d‟obres de fàbrica.
Les especificacions tècniques a complir seran les especificades al article 513 de l‟O.C. 10/2002.

2.3.4. Mescles bituminoses en calent.
L‟execució d‟aquesta unitat d‟obra es realitzarà d‟acord amb les prescripcions tècniques generals
sobre mescles bituminoses en calent, Articles 542 i 543, que apareixen a l‟Ordre Circular 24/2008 de 31
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de juliol de 2008. En aquesta OC s‟estableix una nova nomenclatura per designar les mescles
bituminoses.
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s‟hauran de sotmetre a l‟assaig
d‟identificació per raigs X, del que s‟haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
mescles bituminoses.
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d‟Obra, podrà
emprarse àrids poligènics.

- Variació de massa (NTL-185/84) ..................................................................................... <=0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ............................................. >= 50% de la penetració original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) .......................................... <=9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ....................................................................................... >=50 cm

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

. Penetració (NLT 124/84) ........................................... 55-70

2.3.4.1. Lligant hidrocarbonat.

. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)................... <-15 ºC

Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

. Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………....... >65 ºC
. Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ................................>30 cm
. Flotador 60ºC ..........................................................>2000
. Estabilitat emmagatzematge
- Diferencia A i B .............................<5 ºC

Els lligants a emprar compliran serà:

- Diferencia penetració ...................... <10
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:

. Recuperació elàstica a 25 ºC ..................................... >70

Característiques del betum original:

. Contingut aigua .......................................................<0,2%

- Penetració a 25º (NLT-124/84) ......................................................................................... 6-7 mm

.Densitat relativa 25ºC/25ºC ........................................ >1,0

- Índex de penetració (NLT-181/84) ................................................................................... -0.7 - +1

. Residu película fina.

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ......................................................... 48ºC - 57ºC

- Variació de massa.......................<1,0%

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .............................................................................. <=-8ºC

- Penetració (25ºC, 100g, 5s) ........>65%

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ....................................................................................... >=90 cm

. Variació A i B ............................................................ -4+10

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ..................................................................................99,5%

. Ductilitat (5ºC, 5cm/min) .......................................>15 cm

- CONTINGUT D'AIGUA, EN VOLUM (NLT-123/84)

<=0,2%

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ......................................................................... >=235ºC

A les següents mescles:

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) .............................................................................. >=1,00

- Mescles poroses en tots els casos.

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ............................................................................... >=15%

- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1.

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ................................................................................. <4,5%
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment.
Característiques del residu de pel·lícula fina:
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Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat
de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la
Direcció d'Obra.

2.3.4.2. Granulat gruixut.

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d‟Obra.

2.3.4.5. Tipus i composició de la mescla.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres
de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT
358/87 no serà inferior al 100%.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les
especificacions de l‟O.C. 5/2001 i l‟O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
El coeficient de desgast per l‟assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i
l'índex de llenties , serà l‟especificat a l‟O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit.

-

No seran admeses les mescles AC32 G (G25) ni les AC32 S (S25).

-

El gruix mínim per mescles AC16 D (D12), AC16 S (S12) serà de 5 cm.

-

El gruix mínim per mescles AC22 D (D20), AC22 S (S20) i AC22 G (G20) serà de 6 cm.

2.3.4.3. Granulat fi.
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a
la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%)
per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra
utilitzar sorres naturals.
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles,
acompleixi les condicions del granulat gruixut.
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

2.3.5. Regs d'adherència.
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals
sobre regs d'adherència de l‟article 531 segons l‟Ordre FOM 891/2004.
A la present obra només s‟admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als
següents apartats.

2.3.5.1. Lligant.
L‟emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d‟un betum asfàltic dels definits a l‟article
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d‟un betum asfàltic modificat amb polímers dels definits
a l‟article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques:

2.3.4.4. Filler.
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l‟O.C. 5/2001, i en cap cas la
proporció d‟aportació serà inferior al 50%.
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:

Tamís UNE

% Passa

0.63 mm

100

0.32 mm

95-100

0.16 mm

90-100

0.080 mm

70-100

PROPIETATS

UNITAT

NORMA
NLT

ECR-1d

ECR-2d-m

Mín.

Màx.

Mín.

Màx.

Viscositat (25ºC)

s

138

-

50

-

-

Viscositat (50ºC)

s

138

-

-

20

-

Càrrega partícules
Betum residual

195
%

139

positiva
57

positiva
63
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Aigua

%

137

43

37

Fluidificant

%

139

1

0

2.3.7. Emulsions bituminoses.

Sedimentació (7 dies)

%

140

5

5

Tamisat

%

142

0.1

0.1

Residu per evaporació NLT (147)
Penetració (25ºC)

1/10 mm

124

20

Punt reblaniment

ºC

125

55

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre
Ministerial de 27 de desembre de 1999.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:
-

Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.

-

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació

40
2.3.8. Reg de curat.
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.

Recuperació elàstica per torsió
(25ºC)

%

329

12
2.4. Beurades, morters i formigons.

Ductilitat (5ºC)

cm

126

10

Residu per destil·lació NLT (139)
Penetració (25ºC)
Ductilitat (25ºC)

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit
a la instrucció de formigó estructural, EHE-98.

1/10 mm

124

13

cm

126

40

40

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.4.2. Granulats per a morters i formigons.
L‟emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l‟obra en funció de les proves realitzades i
sigui aprovada per la Direcció d‟Obra.
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà
amb emulsió ECR-2d-m.

2.3.5.2. Dotació de lligant.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació
de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra.
Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent
dels materials que se n'extraguessin.

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2)
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No
obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s‟hauran de sotmetre a l‟assaig d‟identificació per
raigs X, del que s‟haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats
i no es podran emprar.

2.3.6. Granulats per a regs d'emprimació.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial
Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del

2.4.3. Ciments.

PG-3.
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El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de
maig pel qual s‟aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l‟article 202 del PG-3 i amb les de l‟EHE-98 i les
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Adherència al formigó a 28 d ............................................................................................ 30 kg/cm2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent
a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les
especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

2.4.6. Formigons.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l‟eximirà
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les
facultats que corresponen al director d‟Obra.

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de
formigons:

En qualsevol cas s‟ha d‟exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a
la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.

-

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

-

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica
arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²).
Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25
N/mm²).

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les
prescripcions de les instruccions EHE-98
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

2.4.5. Morters sense retracció.
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es
un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius
que li confereixen:
- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:
Expansió a 28 dies .................................................................................................................. 0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h .................................................................................... 200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d.................................................................................... 450 kg/cm2.

-

Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a
mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per
a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció
de fer servir el Contractista.
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la
formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de
provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.
A partir d‟aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la
del Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista
s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser
aprovats per la Direcció d'Obra.
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat,
per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

Mòdul d'elasticitat a 28 d ..........................................................................................300.000 kg/cm2.
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No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació,
mètode de transport i posada en obra.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes.

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de
formigons es realitzaran als següents nivells:

2.5. Acers.

Formigons tipus A Nivell reduït
Formigons tipus B Nivell normal

2.5.1. Armadures passives.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.

Formigons tipus C Nivell intens
2.5.1.1. Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI.
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica
la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant
maniguets.

- Planta preparadora:

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els
accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets.

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta,
marca, tipus i qualitat, etc.).
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau
dinamomètrica manual o hidràulica.

2.5.2. Galvanitzats.
- Definició.
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que
la protegeix de l'oxidació.

- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.

- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

- Tipus de galvanitzat.
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc
fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció
expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície.

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra
"z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

2.6. Materials per drenatge.
2.6.1. Tubs i canonades.
26

CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CAN BARGALLÓ

2.6.1.1. Tubs de formigó.
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45,
amb una dosificació mínima de 250 kg/m3.

1000

± 1%

90

±8

440

5.600

1200

± 1%

102

± 10

540

6.000

1500

± 1%

120

± 12

600

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció
principal del tub.
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o
la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines
superficials en forma de teranyines irregulars.

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de
tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

2.6.2. Drens subterranis i material filtrant.
2.6.2.1. Drens subterranis.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes,
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la
superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es
mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques,
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament.

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de
pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.

2.6.2.2. Material granular en capes filtrants.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del
PG-3.

Ø

Tolerància

Gruix mínim

Tolerància

Absor.

Carre. rot.

mm

de longitud

(mm)
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cm³/m

kg/m

2.7. Pintures.
2.7.1. Pintures per a elements de formigó.
2.7.1.1. Definicions.
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3.800

600

± 1%
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4.300

800

± 1%
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±7

360

4.900

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb
pigments minerals resistents a l'alcalinitat.
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa.
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó.

2.7.1.2. Característiques generals.
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie.
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó.
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2.7.1.3. Envasat.
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà:
- Instruccions d'ús.
- Proporció de la mescla.

2.8. Materials per a senyalització i abalisament.
2.8.1. Marques vials.
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l‟Article 700 del PG-3. tal com ve a
l‟O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions
Tècniques Particulars següents:

- Permanència vàlida de la mescla.
- Temperatura mínima d'aplicació.

a.- Les marques viàries definitives a l‟eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a

- Temps d'assecat.

l‟aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s‟indiqui en la

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg).

documentació del projecte; i als zebrats d‟illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l).

símbols, amb pintura plàstica de dos components d‟aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb

- Segell del fabricant.

microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 10 6 cicles en
assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent:

2.7.1.4. Transport i emmagatzematge.
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una
vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari.

4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a
l‟aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre-les a l‟esmentat

2.7.1.5. Limitacions d‟utilització.
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç,
la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement
l'acabat.
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja
que costa molt eliminar les taques per rentat.
No s'utilitza mai sobre parets de guix.

assaig.

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent
document acreditatiu de certificació (marca “N” d‟AENOR o segells de qualitat equivalents
d‟altres països de l‟Espai Econòmic Europeu).

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d‟esser aprovada per EL PROMOTOR.

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons
pastel.
2.8.1.1. Autorització d‟ús.
2.7.1.6. Utilització.
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre
soluble).
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat.

El contractista haurà de comunicar al Director d‟Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de
la data de signatura de l‟Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d‟especificacions
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra
possibles esquitxos.
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos
necessari pintar tot el pont.

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d‟acord amb la
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).
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L‟autorització d‟ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N”
d‟AENOR o d‟un altre segell de qualitat d‟algun país de l‟Espai Econòmic Europeu.
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials
a utilitzar - pintures, plàstics d‟aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no
disposin de la marca “N” d‟AENOR ni d‟un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats
per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135
200 (2). Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.

NOMBRE DE LOTS”L” O

NOMBRE DE LOTS “l” O

D‟ENVASOS “N” A

D‟ENVASOS “n” A

L‟APLEC.

SELECCIONAR.

2-8

2

9-18

3

19-32

4

33-50

5

51-72

6

73-98

7

99-128

8

129-162

9

163-200

10

2.8.1.1.1. Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d‟aplicació en calent o plàstics
d‟aplicació en fred.
Si l‟aplec de materials d‟una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d‟un
mateix lot de fabricació, s‟agafarà, per preparar les mostres a assajar, l‟u per cent (1%) del nombre
d‟envasos. Si a l‟aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden
constituir lots, s‟agafarà un nombre de lots “l” o d‟envasos “n” representatius de l‟aplec, segons la
taula següent:

A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer
superior
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament,
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran
més de 5 envasos ni menys de 2, també aleatòriament.

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit,
que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna.
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la
següent informació:

- Data de la presa de mostres.
- Localització de l‟aplec.
- Identificació de l‟organisme responsable de la presa de mostres.
- Nom del fabricant.
- Identificació del producte.
- Número de lot.
- Data límit d‟ús.
- Instruccions d‟ús.
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- Condicions d‟envasat.

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s‟acceptarà el
subministrament per el proveïdor proposat.

- Condicions reals d‟emmagatzematge.
- Informació sobre seguretat i salut.

Amb els productes que passin la comprovació d‟homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs
d‟identificació.

- Estat del producte al treure‟l de l‟envàs original.
- Procediment emprat per la presa de mostres.
- Data de fabricació del producte.

ASSAIGS D‟IDENTIFICACIÓ.

2.8.1.1.2. Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants.
Per a preparar la mostra s‟agafaran productes d‟un mínim de tres (3) sacs o d‟un envàs de

MATERIAL

volum intermedi. Si la massa total de producte a l‟aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que
s‟introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s‟haurà d‟introduir en un envàs de volum
intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i

ASSAIG

NORMA

Tolerància al declarat pel

D‟ASSAIG

fabricant

Consistència Krebs

UNE 48 076

 10 KU

Contingut de sòlids. Matèria no

UNE 48 087

 2%

Contingut de lligant.

UNE 48 238

 2%

Contingut en pigment Ti O2

UNE 48 178

 1%

Densitat relativa

UNE 48 098

0,02

Temps de secat (“no pick up”

UNE 135 202

 30 minuts (*)

volàtil.

després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat
mínima de mostra serà d‟un quilo i mig (1,5 kg).

(Dos assaigs sobre 4 g
2.8.1.1.3. Assaigs d‟identificació.

cadascú. Haurà de repetir-se si

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d‟aplicació en calent o plàstics
d‟aplicació en fred, començarà per comprovar l‟homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n”
mostres, mitjançant els assaigs de:
COMPROVACIÓ DE L‟HOMOGENEÏTAT
MATERIAL

Pintures

ASSAIG

els dos resultats difereixen en
PINTURA

més de 0,5%)

per rodatge)

NORMA

MÀXIM COEFICIENT

Poder de cobertura.

UNE 135 213

0,01

D‟ASSAIG

DE VARIACIÓ

Color.

UNE 48 073 /2

Les coordenades

PERMÉS

(Amb observador – patró 2º,

cromátiques de cada color

Consistència Krebs

UNE 48 076

6%

geometria de mesura 45/0 i

han de ser dins del

Contingut de sòlids. Matèria no

UNE 48 087

1,5%

illuminant patró CIE D65)

polígon assenyalat a la
norma UNE 135 200/1.

volàtil.
Densitat relativa.

UNE 48 098

1,5%

Factor de lluminància.

UNE 48 073/2

0,02

Termoplàsti

Residu per escalfament.

UNE 135 200/2

1%

(Amb observador – patró 2º,

Blanca 0,84

cs

Punt d‟estovament.

UNE 135 200/2

3%

geometria de mesura 45/0 i

Groga 0,40

illuminant patró CIE D65)

d‟aplicació
en calent.
Plàstics

Densitat relativa

UNE 48 098

1,5%

d‟aplicació

Temps de secat.

UNE 135 200/2

15%

en fred.
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ASSAIGS D‟IDENTIFICACIÓ
MATERIAL

ASSAIG

Residu per escalfament

NORMA

Tolerància al declarat pel

Contingut en pigment Ti O2

D‟ASSAIG

fabricant

(Dos assaigs sobre 4 g

Densitat relativa

UNE 48 098

 2%

cadascú. Haurà de repetir-se si

Temps de secat (“no pick up”

UNE 135 202

 30 minuts (*)

els dos resultats difereixen en

1

UNE 48 178

 1%

més de 0,5%)

per rodatge)
PLÀSTIC

Color.

D‟APLICACI

(Amb observador – patró 2º,

cromátiques de cada

Ó EN FRED

geometria de mesura 45/0 i

color han de ser dins del

illuminant patró CIE D65)

polígon assenyalat a la

UNE 48 073 /2

Les coordenades

norma UNE 135 200/1.
Factor de lluminància.

UNE 135 200/2

UNE 48 073/2

0,02

(Amb observador – patró 2º,

Blanca 0,84

geometria de mesura 45/0 i

Groga 0,40

illuminant patró CIE D65)

Les coordenades

Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

cromátiques de cada
UNE 48 073 /2

polígon assenyalat a la

illuminant patró CIE D65)
TERMOPLÀ
STIC
D‟APLICACI
Ó EN
CALENT

(*) Aquests són valors absoluts.

norma UNE 135 200/1.

Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

0,02
UNE 48 073/2

200ºC2ºC).

Blanca 0,84
Groga 0,40

illuminant patró CIE D65)
Estabilitat a la calor. (6 hores a

color han de ser dins del

UNE 135 221

 no variarà en més de
0,02.
 no variarà en més de
0,03.

Envelliment artificial accelerat.

Les coordenades

(168 hores partides en cicles de

cromàtiques seguiran

8 hores de radiació UV 280 nm i

UNE 48 251

dins del polígon

315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores

especificat en UNE 135

de condensació a 50ºC3ºC).

200/1.
El material no tindrà cap
defecte superficial.

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar:

ASSAIGS D‟IDENTIFICACIÓ
MATERIAL

ASSAIG

NORMES

Valors exigits

ASSAIGS D‟IDENTIFICACIÓ
MATERIAL

ASSAIG

NORMA

Tolerància al declarat pel

D‟ASSAIG

fabricant
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Tamís (m)

Granulometría.

Massa

355

50-80

retinguda

212

85-100

acumulada

150

95-100

(%)

90

99-100

(Amb tamisos ISO 565 - R 40/3)
710

0-2

desitjable, però la real podrà ser

600

0-10

diferent fins a l’any 2.004.

355

30-70

212

70-100

125

95-100

Aquesta granulometria seria la

Índex de refracció.

EN 1423-A

Resistència a l‟aigua (H2 O)

EN 1423-B

Resistència a l‟àcid clorhídric (H
Cl)
Resistència al clorur càlcic (Ca
MICROESF
ERES DE
VIDRE

Cl2)
Resistència al sulfur sòdic (Na2 S)
Percentatge ponderat màxim de
microesferes defectuoses
Percentatge ponderat màxim de
grans i partícules estranyes

T
ANTILLISC
AMENT

EN 1423-B

- Data de l‟assaig.
- Declaració del producte pel seu fabricant:

Cap alteració superficial

- Nom del fabricant.
- Nom comercial del producte.
- Naturalesa del producte.

D<1mm / 20%

EN 1423-D

- Condicions d‟aplicació (marges de temperatura, ...).

D>1mm / 30%

- Ús recomanat.
EN 1423-D

ISO 787-9

Factor de lluminància

3%

- Característiques quantitatives:
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2)

Mètode A >80%

- Contingut en lligant, o residu per escalfament.

Mètode B 100%

- Densitat relativa.

5  pH  9

- Temps de secat.
EN 1423-G

ISO 7724-2

El de la fitxa tècnica del producte.
Vèrte

x

y

1

0,355

0,355

2

0,305

0,305

3

0,285

0,325

4

0,335

0,375

- Consistència Krebs.
- Color.
- Factor de lluminància.
- Matèria no volàtil.
- Proporció de mescla, pels productes en varis components.
- Disolvent d‟extracció, si s‟escau.

 > 0,70

ISO 7724-2

Granulometria

Tamís (m)

Massa (%)

Aquesta granulometria seria la

ISO 565-R

1180

0-2

desitjable, però la real podrà ser

40/3

1000

0-10

600

10-50

diferent fins a l’any 2.004.

- Tipus i identificació de la mostra assajada.
- Resultats de l‟assaig.

EN 1423-B

pH

Coordenades cromàtiques

Contindrà:

- Qualsevol desviació respecte del procediment d‟assaig especificat.

 1,5

EN 1423-B

EN 1423-E

fragmentació

2.8.1.1.4. Informe del laboratori.

- Referència a aquesta norma UNE 135 200.

Microesferes hidrofugades

Coeficient de resistència a la

GRANULA

ISO 2591-1

2.8.1.1.5. Etiquetat dels envasos.
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació
següent:
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.
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- Marca “N” d‟AENOR o segell de qualitat de l‟Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.
- Identificació del producte i del fabricant.
- Número de lot i data de fabricació.

Els indrets on s‟hagin d‟aplicar fletxes, rètols o cebrats, s‟aïllaran del trànsit mitjançant cons i
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d‟aquest espai, s‟adoptarà la senyalització més
adient, d‟acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en
aquells indrets.

- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).
- Massa neta continguda.
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).

2.8.1.1.6. Condicions d‟acceptació d‟ús.
S‟admetrà el subministrament proposat si l‟etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen
totes les condicions abans esmentades.

2.8.1.2.2. Proteccions personals.
Tots els components de l‟equip humà estaran proveïts d‟armilles reflectants i màscares
respiratòries. A més, per carregar materials, s‟empraran guants de cautxú per protegir la pell.
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora
cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja.

Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessarlos als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.

2.8.1.2. Seguretat i senyalització de les obres

2.8.2. Senyalització vertical.

2.8.1.2.1. Senyalització dels trams d‟obra.
Al punt on hagi d‟encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d‟equips a la calçada, i, a més,
tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents
metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició
d‟avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des
del valor permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta
metres abans de la tanca es col·locará el senyal d‟estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el
senyal d‟obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari.
l darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons
amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a
la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril
deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet.
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els
senyalers no podran veure‟s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkietalkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l‟últim vehicle del paquet
alliberat dins del tall.

2.8.2.1. Senyalització vertical de codi.
S‟entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents:
-

advertència de perill (tipus P)

-

reglamentació (tipus R)

-

indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d‟orientació

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l‟O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000.

2.8.2.1.1. Material de substrat.
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per
cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les
dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d‟acer
tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm.

2.8.2.1.2. Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el
patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l‟observador patró de 2º, donaran valors dins
dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte:

aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres.
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1

Taronj

Vèrtex polígon CIE
Colors

1

2

Factor de

3

a

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

>0,14

lluminància

4

x

y

x

y

x

y

x

y



Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

0,35

Vèrtex

Groc

0,465

0,534

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,27

polígo

Roig

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

0,05

n CIE

Verd

0,007

0,703

0,248

0,409

0,177

0,362

0,026

0,399

0,04

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y



Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,355

0,375

0,40

Marró

0,455

0,397

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394 0,03 0,09

Groc

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,465

0,534

0,24

Roig

0,690

0.310

0.595

0.315

0,569

0,341

0,655

0,345

0,03

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

Verd

0,030

0,398

0,166

0,364

0,286

0,446

0,201

0,794

0,03

Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

Taronj
a

>0,17

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3
Factor de
1

2

3

4

lluminànc
ia

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s‟ha dit
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2

Vèrtex
polígo

1

2

3

4

n CIE

Factor de

Vèrtex

lluminància

polígo



n CIE

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y

Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

0,27

Groc

0,465

0,534

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,16

Roig

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

0,03

Verd

0,007

0,703

0,248

0,409

0,177

0,362

0,026

0,399

0,03

Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

Marró

0,455

0,397

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394

0,12
0,18

Factor de
1

2

3

4

lluminànc
ia

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y



Blanc

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

0,75

Groc

0,494

0,505

0,470

0,480

0,493

0,457

0,522

0,477

0,45

Roig

0,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,340

0,660

0,340

0,07

Verd

0,230

0,440

0,260

0,440

0,260

0,470

0,230

0,470

0,10

Blau

0,140

0,140

0,160

0,140

0,160

0,160

0,140

0,160

0,05

Marró

0,467

0,386

0,447

0,386

0,447

0,366

0,467

0,366

0,04
0,15
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Taronj

0,305

a

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

0,160

Sobre la zona

- Aspecte i identificació visual

,14

retrorreflectant

- Coeficient de retrorreflexió

S/ norma UNE 135 330

- Coordenades cromàtiques i factor de
lluminància

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R‟) en cdlx-1m-2 per a tots els colors, tret del
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment
de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.

- Resistència a l‟impacte
- Resistència al calor i adherència al
substrat


12‟

20‟

2º

1

Blanc

Groc

Roig

+ 5º

250

170

45

+30º

150

100

+40º

110

+ 5º

Verd

Taronj

- Resistència al fred i a la humitat

Blau

Marró

20

20

12

100

125

25

15

11

8,5

60

75

70

15

6

8

5,0

29

55

180

120

25

14

14

8

65

90

Sobre la zona no

+30º

110

70

14

11

8

5

40

50

retrorreflectant

+40º

95

60

13

5

7

3

20

47

S/ norma UNE 135 331

+ 5º

5

3

1

0,5

0,2

0,2

1,5

2,5

lluminància

+30º

2,5

1,5

0,4

0,3

0,1

0,1

1

1,2

- Resistència al calor i al fred

+40º

1,5

1,0

0,3

0,2

0,1

0,1

1

0,7

- Envelliment artificial accelerat

(2=0)

fosc

a

Gris

- Resistència a la boira salina
- Envelliment artificial accelerat

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D‟UNA SOLA PEÇA
- Aspecte i identificació visual
- Brillantor de mirall
- Coordenades cromàtiques i factor de

- Resistència a la immersió en aigua
- Resistència a l‟impacte

 (ANGLE DE DIVERGÈNCIA) 1 Y 2 (ANGLES D‟INCIDÈNCIA)

- Resistència a la boira salina
S/ norma UNE 135 330

- Adherència al substrat

Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.

2.8.2.1.3. Admissió d‟ús de senyals.
Els senyals proveïts de la marca “N” d‟AENOR o d‟un altre certificat o segell de qualitat de la
Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d‟identificació. Els que no ho siguin, abans
d‟admetre llur ús a l‟obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:

2.8.2.1.3.1. Assaigs i resultats exigibles.
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre
plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions
normalitzades d‟humitat (505)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D‟UNA SOLA PEÇA
Sobre el substrat metàl·lic - Gruix de la xapa
S/ norma UNE 135 310

- Gruix del recobriment de zenc
- Relleu

2.8.2.1.3.1.1. Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc.
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d‟una proveta, el gruix mig haurà de
ser superior a les 18 m marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d‟un 20% de la mitja
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obtinguda.

2.8.2.1.3.1.6. Resistència a l‟humitat.

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d‟acer, cap dels valors
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior
al nominal.

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del 100% durant 24
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.

Per a comprovar l‟adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com
diu la norma UNE 36 130, no deurà veure‟s zenc arrencat ni esquerdat.

2.8.2.1.3.1.2. Resistència a l‟impacte.
A l‟assaig de resistència a l‟impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa
de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al
coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat a un cercle centrat amb l‟àrea d‟impacte i de sis mil·límetres
(6 mm) de radi.

La resistència serà bona si, a la vista, no s‟han format clivellaments ni butllofes.
2.8.2.1.3.1.7. Resistència a la boira salina.
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h).
Després d‟aquest temps no s‟hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el
coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat amb un angle d‟incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º,
no deu ser inferior als valors prescrits a las taula.

2.8.2.1.3.1.8. Resistència a l‟envelliment artificial accelerat.
2.8.2.1.3.1.3. Resistència a la calor.
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d‟una estufa a temperatura
de (712)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.
La resistència al calor serà bona, si no s‟aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui,
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l‟assaig d‟adherència al substrat.

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un
assaig d‟envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que
s‟alternaran exposicions a la llum ultraviolada d‟una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i
temperatura de pannell negre de (603)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre
de (503)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però
solament durant 400 hores.
Al cap d‟aquests temps:

2.8.2.1.3.1.4. Adherència al substrat.

- el coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat amb angle d‟incidència 5º i de divergència de 0,2º o
de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula;

Per assajar l‟adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb una fulla, tallant tot el
material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb
ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s‟estira
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L‟adherència
és correcta si no s‟aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen
més de 4 cm.

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats a
la taula pels seus vèrtex;
- els valors del factor de lluminància () compliran lo marcat a la taula;
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.

2.8.2.1.3.2. Contingut de l‟Informe.
2.8.2.1.3.1.5. Resistència al fred.
La proveta serà mantinguda dins d‟un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura
de (-353)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient.
La resistència serà bona si, a la vista, no s‟han format clivellaments ni butllofes.

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de
l‟Obra, on farà constar:
- Data de realització dels assaigs.
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:
- Nom del fabricant dels senyals.
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.
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- Data de fabricació dels senyals.

senyals de 1992

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants.

Presenyalització

S-200

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.

Direcció

S-300

- Dimensions de la mostra.

Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini

S-400

- Naturalesa del substrat.

- Nombre de senyals avaluades.
- Nombre de provetes assajades.
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats.

Localització

S-500 (*)

Confirmació

S-600

Ús específic en població

S- 700

- Referència a la norma UNE 135 330.

2.8.2.1.3.3. Altres exigències.

Caixetins de nom de carretera

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya
d‟entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d‟amplada, a 90º amb el pla del senyal,
preparada per estampat o embotiment.
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20 N/mm ).

(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574)
També serà d‟alumini la resta de senyalització vertical que s‟incorpori a un conjunt de les sèries

2

abans esmentades.

2.8.2.1.3.4. Etiquetat i marcat.

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb
lamel·les.

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara
i duradera amb tota la informació següent:

2.8.2.2.2. Normativa.

- Marca CE (“N” d‟AENOR).

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les
normes següents:

- Número i data de la norma EN de conformitat.

- EN. 1999

Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.

- Classificació del producte.

- UNE. 135311

Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

- Mes i dos últimes xifres de l‟any de fabricació.

- UNE 135312

Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales,
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de
ensayo.

- UNE 135321

Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.

- UNE 135352

Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en
servicio. Características y métodos de ensayo.

- Norma 8.1.IC

Señalización Vertical.

- Projecte:

"Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya
de 5/8/82.

- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.

2.8.2.2. Senyalització vertical en alumini.
2.8.2.2.1. Àmbit d'aplicació.
La senyalització vertical serà d‟alumini en els tipus següents de plafó:
TIPUS

Sèrie del catàleg de
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- Orden de 28/12/99

Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de
las carreteras.

- ISU:

Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de
redacció.

- Manual:

Manual per a la senyalització viària d‟orientació de Catalunya. En procés
d‟aprovació.

2.8.2.2.3. Panells.
Els panells estaran formats per planxes d‟alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062.
També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l‟apartat
anterior.
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant
els panells de plaques i els de lamel·les.

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització
urbana segons l‟IGSE, i la resta de panells s‟arrodoniran segons el que s‟estableix en el “Manual per a la
senyalització viària d‟orientació de Catalunya”.
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim
de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les
lamel·les.

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s‟ancorarà l‟abraçadora d‟unió al
suport. La unió de la guia al panell haurà d‟ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i
certificats.
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès el
xerografiat.

Seran amb lamel·les els panells d‟amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles.
També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques.

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les
dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de
retolació de 40 mm d‟alçada.

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm
els panells seran d‟un únic mòdul.

El gruix mínim de les planxes d‟alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte
als plegaments.

Els panells seran dels cinc tipus següents:
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec
a tot l‟entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la
cara posterior de la placa.
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies
també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són :
Amplada (mm):700 950
3500
4000

1200
4500

1450
5000

1700
5500

1950
6500

2200
7000

2500

3000

Alçada (mm)250
700
1950

350
900
2250

400
1050
2400

450
1200
2550

500
1350
2850

550
1500
3000

600
1650

650
1800

300
750
2100

com contempla el Manual per a la senyalització viària d‟orientació de Catalunya.

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat.
e) Lamel·les de perfils d‟alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que
unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves
dimensions.
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d‟aplicació en la senyalització
interurbana.
Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d‟aplicació en la senyalització urbana i
opcionalment per a interurbana.
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm.
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm.

2.8.2.2.4. Suports
2.8.2.2.4.1. Suports de rètols.
Els suports d‟aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i
banderoles.
Els aliatges admesos d‟alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es
tancarà amb un tap d‟alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi
la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim
de 50  color gris RAL 9006.
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Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es
classifiquen segons els següent quadre:

Categoria

MA

MB

MC

MD

ME

MF

MG

MH

Moment admissible (kN x m) (*)

1,0

2,5

5,0

10,0

15,0

25,0

35,0

50,0

2.8.2.2.4.2. Suports per pòrtics i banderoles.
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d‟acer tipus S 275 JR segons la norma UNE
EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.
2.8.2.2.5. Sistemes de fixació.

(*) El suport no presentarà deformació romanent a l‟esmentat esforç majorat amb un coeficient
d‟1,25.

2.8.2.2.5.1. Característiques generals.

Pel càlcul dels esforços s‟adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients
de majoració:
- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues

1,33

- Vent

1,50

- Acció tèrmica

1.33

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el
gruix mínim de 3,5 mm.
DIAMET

CATEGORIA RESISTENT

RE

En tots els casos s‟haurà de complir les característiques especificades a l‟apartat 701.3.1.3. del PG3, referent als elements de sustentació i ancoratges.

2.8.2.2.5.2. Suports tipus tubulars prismàtics.
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d‟acer galvanitzat o de fosa d‟alumini i
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i
seran d'acer galvanitzat.
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb
impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l‟empresa fabricant presentarà els
corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents.

90 mm
114 mm
140 mm
168 mm

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del
suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats.
Tots els cargols de les abraçadores seran d‟acer inoxidable o galvanitzat.

MC
MD
ME

ME
MF

MG

MH

Als suports s‟encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l‟anagrama o
identificació del fabricant.

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula
per a les condicions definitives d'implantació.
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2.
Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m 2 quan els esforços no pugin ser absorbits per
un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems.

L‟abraçadora i la base d‟ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues
especificades en aquest plec pels càlculs d‟elements de senyalització sense que es produeixi lliscament
entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar
cada tipus de base d‟ancoratge i d‟abraçadores.
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm.
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d‟ancoratge podran ser de fosa
d‟alumini o ABS.

2.8.2.2.5.3. Pòrtics i banderoles.
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d‟acer galvanitzat o de planxes
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d‟alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats.
2.8.2.3.1. Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals.
2.8.2.2.6. Fonament.
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que
s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.
Els fonament disposarà d‟un minin de quatre (4) perns d‟acer galvanitzat de 16 mm.
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.

2.8.2.2.7. Materials retroreflectants.
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l‟apartat 701 del PG-3 i
a l‟apartat 2.8.2.a.2. del present Plec.

2.8.2.2.8. Assaigs.
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització
d‟assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent
d'aquest plec i l‟EHE-98.
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma
que ho estimi més convenient.
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys.
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d‟assaig i
número d‟aquests es seguirà ho especificat a l‟apartat 701 del PG-3.

2.8.2.2.9. Altres especificacions dels materials.
Pels diferents tipus d‟elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d‟utilització. En aquests casos la direcció
facultativa realitzarà l‟informe corresponent per l‟aprovació per part de EL PROMOTOR.

2.8.2.3. Seguretat i senyalització de les obres.
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d‟obres i de
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels fonaments.
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals als
fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals
col·locats mentre s‟endureix el formigó.
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments.

Depenent de l‟amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m)
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els
senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d‟estrenyiment de la
calçada i els de perill d‟obres. Dos-cents metres abans d‟arribar a l‟indret on es treballa, es col·locaran a
una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d‟avançament.
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure‟s directament, no precisen de
cap mitjà de comunicació.
En acabar l‟espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.

2.8.2.3.2. Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles.
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.
- Un camió per endur-se les terres excavades.
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.
- Un camió – grua de gros tonatge.
Normalment s‟empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques
permeten fer tots els treballs d‟excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una
llargada d‟una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d‟obres.
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l‟amplada
de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l‟operació. Per això, aquestes operacions
hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de
Tràfic (Guardia Civil o Mossos d‟Esquadra). Si hi ha possibilitat d‟itinerari alternatiu, serà suficient de tallar
el trànsit al punt on s‟enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al
desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció
cinquanta metres abans de l‟indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques,
cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades
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de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d‟obres a la
tanca, a ambdós costats de la calçada.

x = xi / n

s² = (xi - x)² / (n-1)

amb n=25.

Pes
(kg))

47,95

47,87

13,93

10,53

12,10

9,05

31,33

1,78

2,62

2,55

6,08

simètric de tanca

Separador

simètric

Separador

tanca abatible

Separador de

estàndar

Separador

Separador curt

2400 mm

Pal UPN-120 de

1500 mm

Pal C-100 de

2000 mm

Pal C-100 de

1500 mm

Pal C-120 de

2000 mm

Pal C-120 de

desmuntable

Tanca dreta

estàndar

Tanca dreta

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d‟acer, cadenes, ...,
haurà d‟estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure,
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l‟operació de descobrir
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat,
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.

Tipus d‟element

Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant
proposat.

2.8.2.3.3. Proteccions del personal.

5,94

2.8.3. Barrera de seguretat metàl·lica.
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda,
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122.

Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre
estimador
Q = (x – P)/s

L‟acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S
235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 mm. Per assegurar l‟aptitud
al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir:
Si  0,03%

i

Si Q>0,94 s‟acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant.

Si+2,5*P  0,09%

El galvanitzat en calen serà fet dins d‟un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i
haurà d‟aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinc-cents grams per metre quadrat (500
g/m2)) per cada cara.

2.8.3.1. Admissió d‟ús de la barrera de seguretat.
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d‟un certificat de qualitat d‟algun dels
països membres de l‟Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d‟AENOR, s‟acceptarà siguin emprats
a l‟obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

2.8.3.3. Gruix de galvanitzat.
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant,
se‟n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l‟aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons
normes UNE 37 501 i UNE 37 508.
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d‟imperfeccions apreciables a simple vista, tals
com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni
acumulacions de zenc.
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d‟un
15%.
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se‟n triaran sis (6) d‟entre les vint–i dos
restants, i, si qualsevol d‟elles incomplís les prescripcions imposades, no s‟acceptarà el subministrament.

2.8.3.2. Gruix de les barreres, pals i separadors.
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números
aleatoris, el Director d‟Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb
una bàscula d‟exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del
pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos

2.8.3.4. Cargoleria.
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se‟n assajarà una de les mostres:
Es farà una inspecció visual per comprovar l‟aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com
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defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.
Amb la punta d‟un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar
l‟adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant
l‟acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE
37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250
g/m2 o 35m.
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa,
s‟acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el
fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les
peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses
trobades a la primera sèrie d‟assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig
resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s‟acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o
més, es rebutjarà.

2.8.3.5. Informe sobre els assaigs d‟identificació.
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d‟identificació, remetrà al director d‟Obra
un Informe on faci constar:

2.9.2.1. Llavors
La provisió de les llavors es realitzarà mitjançant la seva adquisició en centres oficials o institucions
anàlogues o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. Un examen previ ha de demostrar que
es troben exemptes de impureses, grans trencats, defectuosos o malalts, així com de grans d'espècies
diferents a la determinada. En general, s'han de complir les especificacions de el “Reglamento de
l'Associació Internacional d'Assajos de Llavors”.
En particular es verificarà per part del Director Ambiental que no aquesta parasitada per insectes,
no existeix contaminació per fongs ni signes d‟haver sofert malaltia miològica alguna.
Cada espècie se subministrarà en envasos segellats o en sacs cosits, acceptablement identificats
i retolats, per a certificar les característiques de la llevo.
Quan el Director Ambiental ho consideri oportú es prendran després de per a la seva anàlisi; la
presa de mostra s'ha de realitzar amb una sonda tipus Nobbe.

2.9.2.2. Llit de sembra
Abans de conducta a la sembra, la terra vegetal deu quedar condicionades per a rebre-la, allisada
i lliure de compactacions que facin perillar el seu naixement.

2.9.2.3. Aigües de reg

- Data dels assaigs.
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats.
- Elecció de les mostres de peces.
- Certificat amb els resultats dels assaigs.

2.8.3.6. Altres materials.
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades
en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d‟acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a
obres de fàbrica, serà d‟acer AEH-410 b soldable, y els rodons d‟ancoratge, preferiblement d‟acer
AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.

2.9. Materials diversos.
2.9.1. Fustes per a encofrats.
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada
a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

2.9.2. Hidrosembra.

La qualitat de l'aigua de reg ha d'estar d'acord amb el tipus de sòl i amb les exigències de les
espècies a sembrar. En principi es poden acceptar com apropiades les aigües des tinadas al proveïment
públic.
Quan no existeixi bastant informació sobre la qualitat de l'aigua proposada per al seu ús en regs,
s'han de prendre les mostres necessàries per a la seva anàlisis, que s'ha de realitzar en laboratoris
oficials. Es compliran les condicions especificat-ne en el present Plec per al Reg d‟arrelament de
plantacions.

2.9.2.4. Materials de cobertura
El material de cobertura estarà destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl; ha d'estar finament
dividit, sense grumolls o terrossos en quantitat apreciable, ha de contenir un elevat percentatge de
matèria orgànica, major del 5% en pes i, prendre un color negruzco, derivat d'aquestes propietats. La
seva relació C/N no ha de ser <=15, a menys que es prevegi una fertilització nitrogenada
compensatòria. En cas d'utilitzar fem deurà estar molt madur, de color fosc i prèviament esmicolat fins un
grau que permeti un recobriment uniforme sense necessitat d'altres operacions complementaries a la
seva distribució.
Quan s'utilitzin materials destinats a una protecció mecànica, com la torba o, exclusivament a
servir de cobertura com encenalls de fusta, les restes d'escorça, etc. han de complir els requisits de
mesures el bastant fines como per a aconseguir una distribució uniforme davant la percussió de les
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gotes de la pluja, el reg per aspersión i per a provocar un efecte de frenat sobre les aigües de
vessament que eventualment es puguin originar en els talussos de certa pendent

3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.
3.1. Treballs generals.
3.1.1. Replantejament.
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs
per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal
tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar
els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de
replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres
interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els
esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per
les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots
els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que
comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels
punts recuperats.

3.1.2. Accés a les obres.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista,
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra,
etc.
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.
EL PROMOTOR es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra
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civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l‟explotació de l'obra
definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament
de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
EL PROMOTOR es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si
mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació,
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres
especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars,
necessàries per a l'execució de les obres definitives.
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a
continuació:
a) Oficines del contractista.
b) Instal·lacions per serveis del personal.
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució
de les obres objecte del contracte.
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació
i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat,
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així
com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin
ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el
Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en
qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa
indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.
3.2. Moviment de terres.
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

3.2.1. Aclariment i estassada del terreny.
a) Definició.
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques,
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
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3.2.1.1. Enderrocs i demolicions.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm)
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

3.2.2.2. Excavació de terra vegetal.
- Definició.
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:
- Excavació.

3.2.1.2. Escarificació i compactació.
- Definició.
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació
la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.
- Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

- Execució de les obres.
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent
(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat.

3.2.1.3. Escarificació i compactació de ferms existents.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari
i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes
esmentats.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció.
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i
tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva
erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m
d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre
que la terra es remogui amb freqüència convenient.

3.2.2.3. Excavació en desmunt.
3.2.1.4. Neteja de paviments per rebre nous tractaments.
Aquesta unitat d‟obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les
quals s‟els hi ha d‟aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les
condicions d‟adherencia de les capes antigues amb les noves.
La neteja es realitzarà mitjançant raig d‟aigua a presió.

3.2.2. Excavacions.
3.2.2.1. Consideració general.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb
referències topogràfiques precises.

- Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l‟esplanació o
caixa de paviments, inclosa l‟excavació per a la formació d‟esplanada millorada amb sòl seleccionat.
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels
replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l‟excavació
convencional, l‟excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i
l‟excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans
mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d‟utilització o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega,
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva
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superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les
mesures de correcció necessàries.
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:
-

Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.

-

Longitud màxima de perforació.

-

Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d‟aquestes.

-

Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.

-

Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

-

Esquema de detonació de les voladures.

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i
tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

-

Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Execució de les obres.
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització,
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de
replè.
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se
l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques
precises.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del
tipus E-2 o E-3.
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar
les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

anàlegs als de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del
tipus d'explosius i dels detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues
de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra,
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a
tercers.
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte
d'abonament.
- Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin
erosions a les excavacions.
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director,
davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals
o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran
al seu càrrec les despeses corresponents.
- Toleràncies.

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.
Comprèn les següents operacions:
-

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10)
centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de
fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc
(5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície
perfectament sanejada.
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de
l'excavació. Aquest concepte inclou l‟excavació convencional, l‟excavació amb ripat previ, les
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l‟excavació amb explosius; sigui quin
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

-

Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d‟utilització o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d‟utilització o abocador
(en cas de materials inadequats o sobrants).

-

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

-

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

- Classificació.

- Esllavissaments.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics
definits en els plànols.

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures,
i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.
- Execució de les obres.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases
amb referències topogràfiques precises.

- Pretall.
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra,
el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.

3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments.
- Definició.

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director,
a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries
i/o dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions,
introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de
l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats
sense que existeixi en ells perill de vinclament.
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com
dinàmiques, a les proximitats.
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams.
En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot
el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist,
tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les
operacions es puguin executar sense interrupció.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d‟especificar:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs
al de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del
tipus d'explosius i detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les
vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a
tercers.
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de
materials.

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte
d'abonament.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament
prims.

3.2.3. Terraplenats i rebliments.
3.2.3.1. Terraplens o pedraplens.
- Definició.
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg,
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas
del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció,
selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d‟utilització, escarificat i compactació del
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars.
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials
petris adequats procedents d'excavacions en roca.
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:
- Preparació de la superfície d'assentament

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
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- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri.

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:

- Extensió i compactació del material en tongades.

-

El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a
l'Assaig Proctor Modificat.

-

El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a
l'Assaig Proctor Modificat.

-

La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor
Modificat

- Extensió, compactació i acabament de la coronació.
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou,
a més a més:
- Cànon d'extracció.

El complimnet d‟aquestes condicions serà indispensable per a l‟abonament de la unitat d‟obra.

- Selecció del material.
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica.
- Transport al lloc d'utilització.
- Execució de les obres.
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles
330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002.
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè
consistirà en l‟excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb
pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables,
compactant els fons de l‟excavació al 95% del P.M. del fons de l‟excavació; i posterior reblert i compactat
del volum excavat amb el conjunt del terraplè.
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix,
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la
mateixa.
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit.
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de
Transports i Mecànica del sòl (NLT).
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la
humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat.
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb
els talussos definits als plànols. A efectes d‟obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control
es realitzaran en la zona del terraplè estructural.
- Compactació.

3.2.3.2. Rebliments localitzats.
- Definició.
Aquesta unitat d‟obra consisteix en subministra, l‟extensió i compactació de sols en rases, extrasdós d‟obres
de fàbrica o altres zones que no permetin l‟utilització dels mateixos equips que per l‟execució de terraplens.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
-

La preparació de la superfície d‟assentament.

-

Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l‟apartat 2.2
d‟aquest plec..

-

L'extensió d'una tongada.

-

La humificació o dessecació d'una tongada.

-

La compactació d'una tongada.

-

La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del
rebliment.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació
del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d‟ubicació de la
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d‟Obra.
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per
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cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima
densitat obtinguda a l‟assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè.
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d‟estreps es realitzarà
segons el que estableix l‟article 513 del PG3. Així mateix, també s‟admetrà la fabricació de la mescla en
central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s‟acompleixin les condicions
fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les
funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica.

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de
sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una
fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny.

3.2.5. Obres diverses.
3.2.5.1. Camins d‟accessos als talls.
En aquesta untat d‟obra s‟inclouen els camins d‟accessos necessaris tant per a l‟execució de les
excavacions en desmunt com per a l‟execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es
farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat.

S‟inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació,
manteniment i eliminació si cal dels camins.

3.2.4. Acabats.

3.2.5.2. Proteccions d‟escullera.

3.2.4.1. Allisada de talussos.

3.2.5.2.1. Definició.

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.

Aquesta unitat consisteix en l‟extensió per abocament d'un conjunt, mineral en forma de mantell o
repie, de pedres relativament grans procedents de excavacions en roca, sobre un talús preparat, formant
una capa compacta, bé graduada i amb un mínim de buits.

- Execució de les obres.

Serà d‟aplicació l‟article 658 del PG-3.

- Definició.

Haurà d'acomplir les especificacions de l‟article 341 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002.
3.2.5.2.2. Execució de les obres.
3.2.4.2. Aportació i extensió de la terra vegetal.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en:
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.
- La seva extensió i tractament.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

S‟estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d‟emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els talussos a ser protegits per l'escullera deuran presentar una superfície regular, i estar lliures de
materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats.
La pedra es col·locarà de forma que s‟obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte.
No s‟admetran procediments de posada en obra que provoquen segregacions en l‟escullera, ni mal al
talús.
El front de l'escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres que
sobresurtin o formin cavitats respecte de la superfície general.

- Execució de les obres.
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que
assenyali l'Enginyer Director.
3.3. Drenatge.
3.3.1. Cunetes i baixants.
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3.3.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra.

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.

- Definició.

- Les tapes.

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3.

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra.

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15.

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució
d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

- Execució de les obres.

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l‟encofrat quan la
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada
deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa.

3.3.1.2. Baixants prefabricades.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota
seran els que indiquen els plànols.
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.

3.3.2.2. Claveguerons de formigó.

- Definició.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera,
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó.

- El subministrament de les peces prefabricades.
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera.

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions.

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de
formigó i plànols.

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols.
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme.
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per
conformar la transició de la baixant del talús.

- El transport a abocador dels productes d'excavació.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l‟embolcall del tub, així com els encofrats i
estrebades necessàries.
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a
baixants.
- El rebliment amb material producte de l'excavació.

3.3.2. Tubs, pericons i buneres.

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.

3.3.2.1. Pericons i pous.
- Definició.

- Execució de les obres.

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria,
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra.

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de
formigó.

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast
definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació.

- El subministrament i col·locació dels materials.
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El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment
II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic.

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l‟embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.

- Execució de les obres.

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui
moure les obres.

3.3.2.3. Brocs
- Definició
Aquesta unitat es refereix a l‟execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides
de les obres de drenatge i/o col·lectors.
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora:
-

L‟excavació necessaria.

-

El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...)

-

L‟encofrat i desencofrat

-

L‟adequació del terreny entorn el broc

-

La realització de l‟enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix.
Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta

-

execució d‟aquesta unitat.

- Execució de les obres
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada
en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres.

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que,
sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director.
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó
tipus HM-15.
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de
la generatriu superior del tub.
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues
de trànsit.
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant.

3.3.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan
siguin necessàries.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3.

3.3.3. Drens subterranis i material filtrant.
3.3.3.1. Drens subterranis.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada.
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren.
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.
- La col·locació del dren.
- El subministrament i col·locació del material filtrant.

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols.
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui.
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò
que es refereix al grau de compactació.
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà
fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços.
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs.
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La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per
cent (2%) i el cinc per cent (5%).
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment
i compactació de terres.

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m
aplicada tant paral·lela com normalment a l‟eix de la carretera.
- Carrega amb placa i altres especificacions..
Per la resta d‟especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
- Control de qualitat.

3.3.4. Desgüassos
COMPLEMENTARIAMENT A LES ESPECIFICACIONS DE L‟ O.C. 10/2002, ES TINDRÀ PRESENT:
En el present projecte s‟entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i
cunetes o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on
s„han denominat D1, D2, D3, D4 i D5.
Aquesta unitat d‟obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la correcta execució
de la mateixa segons els plànols de projecte.

a) CONTROL DE PRODUCCIÓEs realitzaran els següents assaigs:
- Cada dia:
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.

3.4. Afermats.
3.4.1. Tot-ú artificial.

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.

-Definició.
Aquesta unitat d‟obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació i comprovació de la superfície d‟assentament.
- L‟extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta
execució d‟aquesta unitat d‟obra.

- Cada 5000 m3 de material produït:
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Extensió de tongada.
La capa de tot-u artificial s‟estendrà en una única tongada. L‟equip emprat per al seu estès haurà
d‟ésser aprovat pel Director de l‟Obra.

- Cada 15000 m 3 de material produït:
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.

- Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la
màxima obtinguda a l‟assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l‟eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es
comprovarà l‟ amplada i pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte
la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt,
etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ.
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs
distribuïts aleatòriament.
- 6 determinacions d‟humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d‟Obra, sempre que s‟hagin
realitzat assaigs previs i s‟hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
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- Criteris d‟acceptació o refús del lot.

3.4.3. Mescles bituminoses.

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.

3.4.3.1. Mescles bituminoses en calent.

S‟admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat
proctor modificada.

3.4.2. Terra estabilitzada amb ciment.

- Definició.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i
compactada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació de la superfície d'assentament.
- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control.
- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE.

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120

- Mètode de mescla a central.

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA:
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per
assegurar l'homogeneïtat del producte.

T/H).

b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer
Director.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA:
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada.
- Curat de la mescla.
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg
de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de
prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams per
metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les
proves realitzades.

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base
com la intermèdia i de trànsit.
Com a mínim estarà composta per:
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu
quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat
estesa.
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- Execució de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a
les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director
determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la
qualitat sigui la més gran possible.

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.
- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini,
la data d'inici dels aplecs a peu de planta.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar,
bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica
i aprovat per l'Enginyer Director.
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.
- Especificacions de la unitat acabada.

a) GRANULOMETRIA:

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec
perllongat.

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels
àrids) les següents:

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s‟estiguin emprant a la
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal
de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball,
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6
cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm
inferior a 6 cm.
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb
cinquanta (50) cops per cara.
- Control de qualitat.
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a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:
- 1 penetració, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
b.1) Fabricació:
Mescla d'àrids en fred.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs
posteriors.

Mescla d'àrids en calent.
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

a.2) Àrids:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

Mescla bituminosa.

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:
- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT358/74.

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86,
emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72.

Cada setmana:
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4
per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

a.3) Filler:

Temperatura.

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs
sobre cada una d'elles:

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.
b.2) Posada en obra:

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
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Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres
(4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.

b.3) Producte acabat:

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir
de 5 dm2/hm.

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els
següents assaigs distribuïts aleatòriament:
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.
- 8 determinacions de gruixos.

3.4.4. Regs i tractaments superficials.
3.4.4.1. Regs d'emprimació.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície existent.

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per
a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542
- Toleràncies geomètriques.

- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament
l'execució d'aquesta unitat d'obra.
- Dosificacions.
A efectes de dosificació, proposem la següent:
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg
d'emprimació, a calçades i vorals.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

a) DE COTES I AMPLADA:
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran
de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15
mm) en capa de base.
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de
ser inferior a la teòrica.
b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent
(100%).
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus
dels Plànols.
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

3.4.4.2. Regs d'adherència.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució
d'aquesta unitat d'obra.
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- Execució de les obres.
S‟estarà a allò disposat a l‟article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l‟Ordre FOM 891/2004,
amb les següents prescripcions addicionals:
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva
la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d‟Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia
justificació.
- Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als
Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o
per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament
a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs:
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.

nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.
Els testimonis s‟introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues
peces simètriques de 177.8 mm d‟alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant
una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior
quedin a l‟exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.
L‟execució de l‟assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d‟aquests punts
es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l‟altre la part superior del testimoni de manera que la junta d‟unió entre les
capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la
premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s‟aplica una
càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en
les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul.
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l‟assaig s‟obtindrà la
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o
resistència al tallant de la unió d‟ambdues capes per al lot corresponent s‟obtindrà com a mesura de les
resistències obtingudes en l‟assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió:

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84.
T= (P/2) / S

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat
d'acord amb el lligant seleccionat.
essent,
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o
fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.

T= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2)

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.

S = Superfície de la secció transversal, mm2

Per la determinació de l‟adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar
un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs
d‟adherència.
El procediment d‟assaig consisteix en provocar en la superfície d‟unió de les capes bituminoses a
assajar un esforç tallant que produeixi la separació d‟ambdues capes. Per això s‟introdueix el testimoni en
dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l‟assaig, figura 1. Mitjançant
aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d‟assaig, al estar molt
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant.
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment
de l‟extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la.
Resultats

Com a resultat d‟aquest assaig s‟obtindrà:
T = Resistència a tallant de reg d‟adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament
dels testimonis corresponents a cada lot.
Citeris d‟acceptació o rebuig
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La resistència mitjana a tallant del reg d‟adherència obtinguda a partir de l‟assaig dels testimonis a
la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de
ser igual o superior als valors d‟acceptació.

ACCEPTACIÓ
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Figura 1.
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Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:
-

Si la resistència mitjana es inferior al límit d‟acceptació, s‟aixecarà la capa superior de mescla
81.4

7.5

bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per

81.4

7.5

177.8

compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la
falta d‟adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions

Figura 2.

previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista.
Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d‟acceptació i més del vint per cent (20%)
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3.5.1.2. Els separadors.
R
.3
57

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors
de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².

20.0

2.0

12.0

30.0

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels
als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.
92.0

3.6. Formigonat.
b)

Recolzament superior

Figura 3.

3.6.1. Aspectes generals.
- Definició.
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

3.4.5. Obres complementàries.
3.5. Armat.
3.5.1. Armadures passives en formigó armat.

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris
per a la fabricació i posada en obra.
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.

3.5.1.1. Els especejaments.
- L'execució i tractament dels junts.
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a
formigonar.
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud
d'aquests.
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades
en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.
- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- L'encofrat i desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense
aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les
esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

3.6.2. Pla de formigonat.
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- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista
seguirà per a la bona col·locació del formigó.

- Els productes de desencofrat.

En el pla es farà constar:

- El desencofrat.

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar
en cada unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat es farà constar:

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Tipus d'encofrat.
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i
d'altres).

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no
resulti deformat pel formigonat o la vibració.

- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m),
seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les
piques.

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2
m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

- Sistema de curat de formigó.
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del
curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del
formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb
una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg
continu o cobriment complet mitjançant plàstics.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les
instruccions de la direcció d'obra.

3.7. Elements auxiliars.
3.7.1. Encofrats i motlles.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- Els càlculs de projecte dels encofrats.
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

- Execució.
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

3.8. Senyalització i abalisament.
3.8.1. Marques vials.
3.8.1.1. Definició.
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent
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línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.

Característica

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1
(marques viàries convencionals).

Control de la
dosificació

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- CVD (Control Visual de Dosificació).Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la
dosificació de l‟aplicació, independentment de la velocitat de desplaçament
de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 105% de la dotació
especificada.

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.
Les unitats d‟obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada
de la senyalització d‟obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament,
emmagatzematge, transport a l‟obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s‟han d‟aplicar; la recollida, càrrega i evacuació
d‟envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el
manteniment fins a la recepció provisional.

Valor definitori

Aplicadors de
microesferes de vidre

Els dispositius hauran d‟estar sincronitzats de manera que, durant
l‟aplicació (circulant a velocitats d‟entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la
superfície de la marca viària pintada.
Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de
dispositius temporitzadors.

Aplicadors de pintura

Permetran l‟aplicació de bandes d‟entre 10 i 40 cm d‟amplada constant i ben
perfilada, sense fer servir discos limitadors ni altres elements que produeixin

3.8.1.2. Maquinària d‟aplicació.
La maquinària d‟aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l‟Obra i, en
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués,
l‟aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament
propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents:

residus.
Termòmetres i

La màquina estarà proveïda de medidors fiables de la temperatura i humitat

higròmetres

atmosfèriques, i també de la temperatura del paviment.

Neteja

Dispossarà d‟un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida els
circuits pels que corren els materials. El líquid resultant de la neteja serà

Característica

Valor definitori

Tipus de tracció

Autopropulsada

Potència mínima

36 CV

Capacitats simultànies

Aplicar ratlla de 30 cm d‟amplada

d‟actuació

Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de microesferes
Mantenint constants les pressions d‟aplicació.
Capacitats dels dipòsits:
De pintura .............................................320 l
(proveït d‟agitador automàtic i filtre)
De microesferes de vidre.......................200 l
Automatismes

quedant prohibit vessar-lo a l‟exterior.

3.8.1.3. Dosificacions per aplicació.

Circulant a 5 Km/h
Salvant rampa del 8%

Autonomia

recollit dins d‟un tanc o contenidor disposat a l‟efecte per al seu reciclat,

Sincronització simultània de dos pistoles
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles,
accionable des de quadre de comandament.

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i
amb les dotacions següents:
Pintura acrílica a l‟aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota
mena de marques en senyalitzacions temporals).
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2).
Material termoplàstic d‟aplicació en calent.
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes
per metre quadrat (0,600 kg/m2).
Material termoplàstic de dos components d‟aplicació en fred.Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes
per metre quadrat (0,600 kg/m2).
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- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries.
- Data d‟aplicació.

3.8.1.4. Característiques essencials.
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i
els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l‟aplicació, son els següents:

CARACTERÍSTICA

Visibilitat nocturna

FACTOR MESURAT

Coeficient de retrorreflexió
R‟

NORMA

UNE 135 270

3.8.1.6.1. Control de recepció dels materials.

Retrorreflectòmetre

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen
amb la classe i qualitat comunicada al Director de l‟Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la
data de fabricació, i el Director de l‟Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6)
mesos abans de l‟aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de
menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

Angle d‟observació:4.5º
Il·luminant:

Visibilitat diurna

Factor de
lluminància ()

l‟esllavissament

Coeficient de
resistència a
l‟esllavissament (SRT)

Il·luminant
Observador patró

Relació de contrast
(Rc)
Resistència a

CIE tipus A

Colorímetre de geometria
45/0
UNE 48 073

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l‟Obra, poguessin influir en la
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada.

APARELL MESURA

Angle d‟il·luminació: 3.5º

Coordenades
cromàtiques (x,y)

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada.

De l‟aplec fet en obra, s‟agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell
de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs
d‟homogeneïtat ja esmentats per admetre l‟ús, i els de verificació següents:

D 65
2º
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.

UNE 135 272

MATERIAL

ASSAIG

PÈNDOL TRL

NORMA

CONDICIONS

D‟ASSAIG

D‟ACCEPTACIÓ

UNE 135 201

Relació de contrast > 0,96

Resistència al sangrat
(Pintura aplicada a 720 g/m210%
sobre proveta de betum estándar

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia.

i celofan).
Estabilitat en envàs plé.

3.8.1.5. Execució.

(18 hores a 60ºC2ºC).

L‟aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l‟apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a
la preparació de la superfície, les limitacions a l‟aplicació per motius meteorològics (humitat,
temperatura i vent), el premarcat i l‟eliminació de marques viàries existents.

Variació de consistència 
UNE 48 083

qualls ni dipòsits durs.
 no variarà en més de
0,03.

Envelliment artificial accelerat

Les coordenades

(168 hores partides en cicles de 8

3.8.1.6. Control de qualitat.

hores de radiació UV 280 nm i 315
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.
El Contractista lliurarà al Director de l‟Obra, cada dia, un part d‟execució al que hauran
d‟aparèixer els següents conceptes:

5 KU. No hi hauran pells,

nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de
condensació a 50ºC3ºC).
PINTURA

UNE 48 251

cromàtiques seguiran dins
del polígon especificat en
UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap
defecte superficial.

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.
- Tipus i dimensions de la marca viària.
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Resistència als àlcalis

Punt de reblaniment

UNE 135 222

 95ºC

UNE 48 178

Pèrdua d‟alçada < 10%.

UNE 48 073 /2

Les coordenades

(Pel·lícula de 400 m  40 m

UNE 48 144

Resistència a fluir.

amb aplicador Dr. Blade sobre 3

mètode 1

(Con de material mantingut 24

provetes de metacrilat de

procediment A.

 no variarà en més de

hores a 60ºC  2ºC).

100*200*10 mm, secades 24

Introduïda 48

0,03.

Color.

hores a 23ºC  2ºC i 50%5%

hores en solució

(Preparar proveta a 2600 g/m2

cromátiques de cada color

d‟humitat i mantingudes

de OHNa al 10%

sobre suport llis i fàcil de

han de ser dins del polígon

horitzontals 150 hores en estufa a

en pés.

desprendre, i mantenir

assenyalat a la norma UNE

horitzontal 24 hores a 23ºC 

135 200/1.

45ºC  2ºC amb ventilació.
Temps de secat (“no pick up” per
rodatge)

UNE 135 202

2ºC i 50%5% d‟humitat

 30 minuts (*)

protegida del sol i de la pols).

Poder de cobertura.

UNE 135 213

Rc (blanca)  0,95

(Amb observador – patró 2º,

Rc (groga)  0,90

geometria de mesura 45/0 i

Color.

TERMOPL

illuminant patró CIE D65)

(Preparar proveta desengrasada

ÀSTIC

Factor de lluminància.

d‟alumini de 150*75*0,6 mm amb

D‟APLICA

(Sobre proveta preparada com

Les coordenades

CIÓ EN

la de color).

cromátiques de cada color

CALENT

(Amb observador – patró 2º,

pel·lícula de 350m35m, i
mantenir horitzontal 168 hores a
23ºC  2ºC i 50%5% d‟humitat

UNE 48 073 /2

han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

protegida del sol i de la pols).

135 200/1.

(Amb observador – patró 2º,

Blanca 0,80
Groga 0,40

geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
Estabilitat a la calor. (6 hores a
200ºC2ºC).

geometria de mesura 45/0 i

UNE 48 073/2

UNE 135 221

 no variarà en més de
0,03.

illuminant patró CIE D65)
Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la
de color).
(Amb observador – patró 2º,

UNE 48 073/2

Blanca 0,84
Groga 0,40

geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.
MATERIAL

ASSAIG

NORMA D‟ASSAIG

CONDICIONS
D‟ACCEPTACIÓ
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Envelliment artificial accelerat.

UNE 48 251

 no variarà en més de

(Preparar proveta desengrasada

0,03.

d‟alumini de 150*75*0,6 mm

Les coordenades

amb pel·lícula a 2600 g/m2, i

cromàtiques seguiran dins

mantenir horitzontal 24 hores a

del polígon especificat en

23ºC  2ºC i 50%5% d‟humitat

UNE 135 200/1.

protegida del sol i de la pols).

El material no tindrà cap

(Amb observador – patró 2º,

defecte superficial.

geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
(168 hores partides en cicles de
8 hores de radiació UV 280 nm i
315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores
de condensació a 50ºC3ºC).
Resistència als àlcalis

UNE 48 144

 no variarà en més de

(Pel·lícula de 3 mm sobre 3

mètode 1

0,03.

provetes de metacrilat de

procediment A.

100*200*10 mm, secades

Introduïda 48 hores

horitzontals 24 hores a 45ºC 

en solució de

2ºC amb ventilació.

OHNa al 10% en
pés.
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Envelliment artificial accelerat.
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.
MATERIAL

UNE 48 251

 no variarà en més de 0,03.

(Preparar tres provetes com les

Les coordenades

NORMA

CONDICIONS

de color, deixant-ne una de

cromàtiques seguiran dins

D‟ASSAIG

D‟ACCEPTACIÓ

referència, i mesurar el color i

del polígon especificat en

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d‟una barreja amb la

factor de luminància de totes

UNE 135 200/1.

proporció marcada pel fabricant, que s‟agitaran amb espàtula durant un minut. Les

tres).

El material no tindrà cap

aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels

(Amb observador – patró 2º,

defecte superficial.

de capa fina.

geometria de mesura 45/0 i

ASSAIG

Temps de secat (“no pick up”

UNE 135 202

 30 minuts

illuminant patró CIE D65)

per rodatge)

(168 hores partides en cicles de

(Sobre proveta de vidre de

8 hores de radiació UV 280 nm i

100*200*3 mm).

315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores
Les coordenades

de condensació a 50ºC3ºC).

(Sobre proveta

cromátiques de cada color

Resistència als àlcalis

UNE 48 144

desengrasadad‟alumini de 150*

han de ser dins del polígon

(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3

mètode 1

75 * 0,6 mm mantinguda

assenyalat a la norma UNE

provetes de metacrilat de

procediment A.

horitzontal 24 hores a 23ºC 

135 200/1.

100*200*10 mm, secades

Introduïda 48

Color.

UNE 48 073 /2

PLÀSTIC

2ºC i 50%5% d‟humitat

horitzontals 24 hores a 23ºC 

hores en solució

D‟APLICA

protegida del sol i de la pols).

2ºC i 50%5% d‟humitat relativa.

de OHNa al 10%

CIÓ EN

(Amb observador – patró 2º,

FRED

geometria de mesura 45/0 i

en pés.

illuminant patró CIE D65)
Factor de lluminància.

UNE 48 073/2

(Sobre proveta igual a la de

Blanca 0,84

color).

Groga 0,40

(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)

 no variarà en més de 0,03.

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s‟agafaran mostres segons el ja
esmentat al capítol de materials d‟aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s‟assajarà el
percentatge de microesferes defectuoses i l‟índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423.
Caldrà rebutjar els aplecs de:
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d‟homogeneïtat de la norma
UNE 135 200(2).
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials
d‟aquest Plec.
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades
seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s‟han eliminat les defectuoses o
han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja
esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l‟obra. Si
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s‟haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb
material acceptat, al seu càrrec.
El Director de l‟Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs,
podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho
consideri oportú.

3.8.1.6.3. Control durant el període de garantia.
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics
de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent.

3.8.1.6.2. Control de l‟aplicació.
Durant l‟aplicació dels materials que formen part de la unitat d‟obra, se realitzaran controls per
a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s‟empren amb les dosificacions marcades.
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d‟AENOR, com si
no.
Les dotacions d‟aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie
de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit
transversal a d‟ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m).

PARÀMETRES D‟AVALUACIÓ
Coeficient de retrorreflexió

Factor de

R‟ (mcd*lx *m )

lluminància ()

-1

TIPUS DE
MARCA

-2

A 30 dies

A 180 dies

A 730 dies

Sobre asfalt

SRT

300

200

100

0,30

0,45

0,20

0,45

Permanent
(blanca)
Temporal
(groga)

150

Per a prendre les mostres per als assaigs d‟identificació, se tindran en compte els criteris
següents:
- Es dividirà l‟obra en trams de control, en un nombre “C i” funció del volum total, devent-se
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als
seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls
d‟aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades.

( SI SI FOS DECIMAL, S’AGAFARIA EL NOMBRE SENCER IMMEDIAT SUPERIOR).
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al
que s‟haurà tallat el subministrament d‟aire per l‟atomització. A cada tram de control es
prendran dos (2) mostres d‟un litre (1 l) cadascuna.

El Director de l‟Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini
de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions
marcades en aquest Plec.

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun
d‟aquests casos:
- Als assaigs d‟identificació, esmentats al capítol de materials d‟aquest Plec, sobre les
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2).
- Les dotacions d‟aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec.
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment,
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%.

3.8.2. Senyalització vertical.
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d‟elements
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o
pictogrames.

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista
al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos
controls que ho havien estat els rebutjats.

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels
vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari.

El Director de l‟Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats,
podrà, mentre es fa l‟aplicació, ordenar l‟identificació de materials i la verificació de les dosificacions,
sempre que ho consideri oportú.

A l‟obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera.
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3.8.2.1.2.1. Control de recepció.
3.8.2.1. Senyalització vertical de codi.
3.8.2.1.1. Definició.
Les unitats d‟obra amb les que s‟organitza la senyalització vertical de codi són:
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància.
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l‟obra de les plaques i tots els

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l‟obra es comprovarà la
marca o referència d‟aquells, que deurà correspondre‟s amb la classe i qualitat acceptada pel Director
de l‟Obra.
Amb els materials amuntegats, el Director de l‟Obra, amb la periodicitat que consideri adient,
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d‟assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3:

elements per a fixar-les als pals de suport.

- Inspecció visual de l‟aspecte dels senyals.

- Muntatge de plaques.

- Identificació del fabricant dels senyals.

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport.
- Suports de perfils buits d‟acer galvanitzat per a plaques.
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament,
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal,
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques.
A més, totes aquestes unitats d‟obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions
d‟obra mentre s‟executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal

- Comprovació de les dimensions.
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de
retrorreflexió (R‟); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de
lluminància ()), d‟acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels
materials.
I l‟altre per ser guardades a l‟obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre
de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent:

d‟aconseguir acabar les unitats d‟obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

3.8.2.1.2. Control de qualitat.
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.
El Contractista lliurarà al Director de l‟Obra, cada dia, un part d‟execució al que hauran
d‟aparèixer els següents conceptes:
- Data d‟instal·lació.

Nombre de senyals del mateix tipus
En amuntegament
(N)
En la mostra(S)

2-15
2

16-

26-

91-

25

90

150

3

5

8

151-280 281-500
13

501-

1201-

3201-

10001-

1200

3200

10000

35000

32

50

80

125

20

- Localització de l‟obra.
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...).
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències.
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l‟Obra, poguessin influir en la

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i,
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable
l‟aplec i quants senyals s‟haguessin col·locat d‟ell a l‟arribada de l‟Informe d‟assaigs del laboratori
acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats.
Criteris per l‟acceptació o refús d‟una mostra representativa de senyals del mateix
tipus, amuntegats o instal·lats a l‟obra.
Nivell de qualitat acceptable: 4,0
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Volum de la mostra (Ut)
Màxim d‟unitats defectuoses per
acceptació
Mínim d‟unitats defectuoses per a
rebuig

Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.

2-5

8-13

20

32

50

80

125

-

0

1

2

3

5

7

10

L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el
terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.

1

2

3

4

6

8

11

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó.
3.8.2.2.2. Mitjans Tècnics i Equips de Treball.

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets,
seran desmuntats i retirats de l‟obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou,
assajar-los i muntar-los una altra vegada.
3.8.2.2. Senyalització vertical en alumini.
3.8.2.2.1. Definició.
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i
prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs
següents:
-

Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras".

-

Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la
verificació de gàlibs.

-

La demolició del paviment de qualsevol tipus.

-

L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau.

-

La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador
inclòs el cànon d'abocament.
El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal.

-

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes
instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per
complir les especificacions del present Plec de Condicions.
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud
per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.
3.8.2.2.3. Replanteig.
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d‟orientació
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.

El replanteig dels senyals.

-

-

Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació
i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el
coneixement d'aquest manual.
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK +
distància en metres), d‟acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de  7 m. En primera
fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la
visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes
equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una
altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment,
es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.

La col·locació, vibrat i curat del formigó.
3.8.2.2.4. Càlculs resistents.

-

La col·locació d'ancoratges.
La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells,
etc.

-

La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs.

-

La retirada de la senyalització d'obres.

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:
- UNE. 135311
- EN. 1999

Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.
Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.
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S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques.
La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les
comarques de l‟Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui
exposada al vent s‟analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m 2 pel càlcul estàtics i
resistents.
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es
tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació
d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm 2 en el
fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests
límits una vegada examinat el terreny.

3.8.2.2.5. Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials.

En el cas d‟existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que
estableixi el projecte o la direcció d‟obra.
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC.
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de
l‟extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la
calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d‟igual diàmetre i es col·locaran a un quart
(1/4) de l‟extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells.
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas
d‟indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d‟identificació de carreteres la
distància serà de Hb/4.
3.8.2.2.7. Documentació de la senyalització realitzada.

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori
d'assaigs homologat.

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes

Entre d‟altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a:
Resistència estructural:

Tracció.

aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.

Plec i desplegada.

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i
altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d‟incorporar en els esmentats
plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.

Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge.
Deformació:

Deformació dels panells, lamel·les i unions.

Durabilitat:

Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils.

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:

Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …)

-

Data de col·locació del senyal.

Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …)

-

Tipus de senyal col·locat.

-

Text.

-

Tipus de suport.

-

La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb

Sobre els panells ja construïts s‟hauran de contemplar els següents assajos:
-

assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent

-

assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu
i en totes les direccions sobre la superficie del panell.

odómetre (PK + distància en metres).

3.8.2.2.6. Disposició dels panells i suports.
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran:
DISTÀNCIA

-

Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral.

-

Fotografia a curta distància.

TOLERÀNCIES

HORITZONTAL

50 cm

+ 25 cm

VERTICAL

220 cm

+ 15 cm

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a
càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport
informàtic.
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3.8.2.3. Període de garantia.

3.8.2.4. Seguretat i senyalització dels treballs.

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i
intal·lats amb caràcter permanent d‟acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d‟acord amb
les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació.

El Director d‟Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6)
mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6)
mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions
adequades.

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres
8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament
General de Circulació.
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant
en aquesta zona com en els seus marges o immediacions.
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I‟obra. Es tendirà
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància
Medioambiental.

3.8.2.3.1. Control durant el període de garantia.

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d‟acord amb les instruccions
del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran,
com a mínim, les següents:

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat
a causa de l‟incompliment d'aquest article.

-

Coeficient de retrorreflexió R (cd/(luxm2) amb angle d‟observació =0,2º , 1=2=0 i angle
d‟entrada 5º, segons color:

-

3.8.3. Barrera de seguretat metàl·lica.

COLOR

Blanc

Groc

Roig

Verd

Blau

R (cd/(luxm2)

200

136

36

36

16

Els factors de lluminància () seran superiors als especificats, i les coordenades
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades
en aquest PPTP pels materials.

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d‟aquest
Plec per als elements d‟abalisament.
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats.
El Director de l‟Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les
especificacions marcades en aquest Plec.

Complirà les condicions imposades per l‟article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l‟O.M. de
28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000)..
A l‟obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d‟acer
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al
Document nº 2: Plànols.
Les unitats d‟obra corresponents són:
- Barrera de seguretat metàl·lica.
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes,
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i
desmuntatge de les senyalitzacions d‟obra; l‟aportació i actuació de maquinària per clavar pals i
soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació
de les bandes als separadors, si s‟escau; l‟anivellació i aplomat de les bandes; l‟estrenyiment
dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui.
- Terminal en cua de peix.
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s‟escau.
- Terminals curts i llargs.
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Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als
Plànols.
Totes aquestes unitats d‟obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la
recepció provisional.

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per
una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de
200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l‟estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé
perquè s‟hi hagin perforat forats i s‟hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió.
Si l‟estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de
formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior.

3.8.3.1. Fonaments de tanques de seguretat.
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d‟aquest ho faci
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li una
força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l‟exterior
de la carretera, i amb el punt d‟aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el
desplaçament de l‟esmentat punt d‟aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força
s‟anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d‟aplicació arribi a 45 cm.
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s‟acompleixen simultàniament les
dues condicions següents:

8

- La força que produeix un desplaçament del seu punt d‟aplicació igual a 25 cm és superior a
KN.

a

- Per un desplaçament del punt d‟aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal
nivell del terreny és inferior a 15 cm.

En terrenys d‟escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels
pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó
HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm,
tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de
la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d‟aquests. Es disposaran junts transversals de
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d‟una tanca. Els caixetins es
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant.
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s‟allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les
mesures transversals d‟aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s‟ajustarà amb falques i els forats es
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb
formigó.
Si l‟estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre
adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i
reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.

3.8.3.2. Execució.
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el
sentit del tràfic.
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos
metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor.
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima
de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de
la mida normalitzada de banda en algun punt.

3.8.3.2.1. Pals soldats a xapa a obres de fàbrica:
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim
de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B.
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació.
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas.

3.8.3.3. Control d‟execució.
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada.
El Contractista remetrà diàriament al Director d‟Obra un part d‟execució al que farà constar:
- Data d‟instal·lació.
- Localització de l‟obra.
- Nombre d‟elements instal·lats, tipus per tipus.
- Situació de les barreres de seguretat.
- Observacions i incidències que al parer del Director d‟Obra poguessin influir en les
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades.
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Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per
a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d‟Obra.
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d‟elements
de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin
muntats, o treure-los de l‟aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d‟admetre-los.

3.8.3.4. Garantia.
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte
d‟arrencament, ruptura ni deformació per l‟acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d‟acord
amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la
data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d‟instal·lació.
El Director d‟Obra prohibirà la instal·lació d‟elements fabricats més de sis (6) mesos abans
d‟ella, i dels que, fabricats dins d‟aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions
adequades d‟emmagatzematge.
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d‟Obra les instruccions de
conservació dels productes proveïts per ell.

3.9. Obres diverses
3.9.1. Elements prefabricats
El Contratista de l‟Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a
més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l‟esquema estructural considerat , la
definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d‟esforços i de
dimensionament de l‟armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s‟escaigui a
judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També
haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del
prefabricat.

4. AMIDAMENT I ABONAMENT.
4.1. Moviment de terres.
4.1.1. Treballs preliminars.
4.1.1.1. Aclariment i esbrossada.
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i
runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions.
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i
retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans
d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas
d'enderroc de massissos.
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris
establerts al Quadre de Preus.

4.1.1.3. Escarificat, rassanteig i compactació.
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i
per tant, no donarà dret a abonament independent.

4.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents.

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció
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horitzontal del terreny.

4.1.1.5. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.
Aquesta unitat d‟obra s‟abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb
aigua a presió de paviment bituminós existent.

4.1.2. Excavacions.

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per
emmagatzematges i abocadors.
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d‟excavació, i inclou el
pretall. El preu a aplicar serà l‟ofertat per l‟empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l‟obra.
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal.
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats
sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d‟utilització, instal·lacions o aplecs,
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda..
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de
Preus.

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació.
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els
ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els
excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en
unitats d'obra com part integrant d'aquestes.
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació
d‟esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles
que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc
d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin
falta per a una correcta execució de les obres.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

4.1.2.3. Excavació de rases, pous i fonaments.
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació
de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de
fonaments d‟estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels
qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de
cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és
l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades
fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.
En el preu corresponent s‟inclou l‟apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de
productes sobrants a l‟abocador o lloc d‟utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior
càrrega i transport al llos d‟ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d‟excavació. El preu a
aplicar serà l‟ofertat per l‟empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l‟obra.
L‟excavació en rases i pous s‟abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.

4.1.3. Terraplens i rebliments.
4.1.3.1. Terraplens o pedraplens.
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè.
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El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de
considerar com a mitjana ponderada d‟aquestes operacions.
El coronament de terraplè s‟abonarà al preu corresponents d‟esplanada millorada en coronament
de terraplè segons el tipus definit a projecte.
El preu d‟abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n‟hi hagués,
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i
altres activitats que facin falta.
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al
procés d‟execució de la base de terraplè no seran d‟abonament per estar inclòs al preu de la preparació
de la base de terraplè.
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.

4.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat.

4.1.4. Acabats.
4.1.4.1. Allisada de talussos.
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les
unitats d'excavació, terraplè i afermament.

4.1.4.2. Reatalusat en desmunts.
Serà objecte d‟amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de
terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d‟obra indiqui expressament l‟execució
d‟aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt.
El retalusat en desmunt s‟abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l‟abocador o lloc d‟ús.

4.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal.
2

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m )
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d‟execució; incloent els volums de desmunt
i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de l‟excavació..
L‟abonament d‟aquesta unitat d‟obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de
Preus.

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre
perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels
plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu
unitari establert en el quadre de preus:
- m³ tractament i estesa de terra vegetal de l'obra
- m³ subministrament, tractament i estesa de terra vegetal

4.1.3.3. Rebliments localitzats.

4.1.5. Obres diverses.
3

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m ) realment executats, deduïts dels
perfils presos abans i després dels treballs.

4.1.5.1. Camins d‟accessos als talls.
Els camins d‟accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l‟estat indicat per la D.O.,
amb les corresponents mesures correctores, no serà d‟abonament.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.
4.1.5.B.- PROTECCIONS D‟ESCULLERA
4.1.3.4. Rebliment de rases, pous o fonaments.
L‟execució d‟aquesta unitat es realitzarà tal i com s‟indica a l‟apartat 3.2.3.b d‟aquest plec.
Els rebliments de rases, pous i fonaments s‟amidaràn com el volum d‟excavació en rasa (mesurat
amb els criteris de l‟apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que
s‟hagi efectuat dintre el volum excavat.
S‟abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

Les protecions d‟escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels
talussos de terraplens s‟amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons les
dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les
Obres.

4.2. Drenatge.
4.2.1. Cunetes i baixants.
4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra.
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L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest
preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material,
maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra.

4.2.1.2. Baixants prefabricades.
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats
sobre el terreny.
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura
al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

4.2.1.3. Cunetes sense revestir
S‟amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l‟excavació en desmunt
de l‟explanada.

L‟amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s‟abonaràn aplicant a
cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l‟excavació,
perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d‟aquesta unitat.
El reperfilat i neteja de cunetes existents s‟amidaran amb el mateix criteri i s‟abonaran segons el preu
que a tal efecte figura al quadre de preus.

4.2.2. Tubs, pericons i buneres.
4.2.2.1. Pericons i pous.
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i
graons per a formació d'escales de gat.

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base
i el reblert de formigó.
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i
abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s‟inclouen els brocs
laterals d‟entrada i sortida.
4.2.2.3. Tubs de PVC
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats
al terreny. L‟abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al quadre
de preus. En el preu s‟inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó de
resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles
operacions compreses en aquesta unitat d‟obra a excepció de l‟exacavació i el reblert de la rasa.

4.2.2.4. Drens.
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S‟abonaran
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos en
la definició d‟aquesta unitat, com és l‟excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil,
subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d‟assentament, el formigonat de la solera.

4.2.2.5. Brocs i enmacats
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S‟abonaran
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos
salvacunetes s‟abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s‟amidaran amb
el mateix criteri.
L‟enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura
al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix.

4.2.2.6. Desguassos de tauler

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en
el Quadre de preus.

S'amidaran i abonaran per unitats (ud) de sumiders realment col·locats segons plànols, si ho han
estat d'acord amb aquest projecte i amb la Direcció Facultativa.
Els preus d'abonament seran els corresponents del Quadre de Preus.

4.2.2.2. Claveguerons de formigó.
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de
canonades.

Els preus inclouen la reixeta i el marc, la cazoleta, l'embut i el tub de sortida, el tub de PVC perdut,
la pintura i proteccions, soldadures, instal·lació i muntatge, i quants mitjans, materials, maquinaria, mà
d'obra i operacions fossin necessaris per a la correcta i completa execució dels unitats d'obra.

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.
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4.2.3. Drens subterranis material filtrant.
4.2.3.1. Drens subterranis.
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al
terreny.
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la
secció de cada dren.
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el
preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del
dren subterrani.
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta
unitat d'obra.

4.2.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant.
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després
de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director.
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de

4.3.1.2. Terres estabilitzades amb ciment.
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment
estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No s'abonaran
les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a les tolerables o
que presentin aspecte defectuós.
El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels
metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control.

4.3.2. Mescles bituminoses.
4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent.
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el
deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre
densitat d‟àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran
inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament
les escreixes laterals.
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones
(t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.

preus.
4.3.3. Regs i tractaments superficials.
4.2.4. Desgüassos
Els desgüassos s‟abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de
preus. El preu inclou la preparació del terreny, l‟execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la
resta d‟elements de drenatge.

4.3. Afermats.

4.3.3.1. Regs d'emprimació.
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren
als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.

4.3.3.2. Regs d'adherència.

4.3.1. Capes granulars.
4.3.1.1. Tot-u artificial.
El tot-u artificial s‟abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament
a les seccions tipus assenyalades als Plànols.
No seran d‟abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l‟aplicació de la compensació
de la minva de gruixos de capes subjacents.

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2),
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.

4.4. Estructures de formigó.
4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat.
4.4.1.1. Armadures passives
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