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I.- MEMÒRIA 

 



 



 

1. DADES GENERALS  

 

DG1 Identificació de la Documentació Tècnica  

L’objecte de la present documentació tècnica és la redacció de la memòria i els plànols 
pertinents per a la execució de les millores del carrer Major. 

 

DG2 Agents intervinents  

Promotor: La promoció de l’actuació que ens ocupa pertany a l’Ajuntament de Parets, amb 
CIF P0815800H i domicili al carrer Major, 2-4, de Parets del Vallès, 08150, Barcelona. 

Tècnic Redactor: La documentació tècnic ha estat redactada per Jaume Corominas Bernis, 
arquitecte tècnic, amb NIF 43631011B i domicili al mas Les Coromines, de Campdevànol, 
17530, Girona. 

 

DG3 Relació de documents complementaris al Projecte  Bàsic  

Estudi de Seguretat i Salut:   Autor: Jaume Corominas Bernis 

 

 

 

Parets del Vallès, Octubre de 2020 

 

Jaume Corominas Bernis 

 



 



2. MEMÒRIA 

 

MD2 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida  

L’àmbit d’actuació afecta el tram del carrer Major des de la placeta del carrer Barcelona fins 
l’avinguda Lluís Companys. Es tracta de l’eix socio econòmic històric més important del 
poble. És el carrer de més amplària del barri antic (entre 8,50 i 9,00 m). Els seus pendents 
són variables i destacables: el tram baix és del 8% i el tram alt del 10%. A l’alçada del carrer 
Ferrer i Guàrdia apareix un esponjament de l’edificació que genera una placeta amb 
desnivells: es tracta de la coberta d’un aparcament privat amb ús públic. En el seu tram alt el 
carrer fa un petit gir que el caracteritza, tancant les visuals sobre si mateix. En tot el tram 
baix i fins el carrer Empordà no apareix cap aparcament privat. 

Recentment es va dur a terme una urbanització d’aquest carrer, dins la fase 2 del projecte de 
reurbanització dels carrers Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora, amb una 
superfície de 2.086,55m2. Aquest projecte plantejava una circulació mixta de vehicles i 
vianants. Tanmateix, aquest plantejament ha provocat problemes de seguretat i conflictes 
d’ús, obligant a l’actual Ajuntament de Parets del Vallès a realitzar una actuació per tal de 
millorar i delimitar aquest espai. 

Amb caràcter general, aquest carrer es veu afectat per: 

- Ordre quasi inexistent o deficitari respecte la delimitació de circulació de vianants i vehicles,  
amb prioritat del vehicle privat. 

- Secció de vial fora de normativa d’accessibilitat vigent en algun tram (Codi d’accessibilitat i 
Ordre VIV). També fora de normativa en algun tram pel que fa a l’accés de bombers. 

- No definició de zones d’aparcament (incloent els aparcament de mobilitat reduïda), donant 
una sensació de desordre ja que els vehicles privats s’estacionen on creuen oportú. 
Igualment passa amb les àrees de càrrega i descarrega, ja que no estan delimitades. 

- La placeta del carrer Ferrer i Guàrdia només està pavimentada. Pel que fa al seu ús, tot i 
que és privada, l’accés és públic. Cal donar-li la importància que es mereix i dotar-la del 
mobiliari necessari. 

 

MD3 Descripció de l’actuació  

Les solucions plantejades donen resposta a tres temes cabdals del carrer Major. 

3.1 Mobilitat  

En les seves obres de reurbanització del carrer Major es va plantejar com a objectiu 
minimitzar la presència de vehicles a motor. Per aquest motiu no es va creure necessari 
segregar en cap cas vianants i vehicles. Tanmateix, la realitat és que aquests tipus de 
vehicles  no tenen cap impediment per accedir fàcilment a qualsevol part del carrer i 
estacionar-se on creguin convenient, ja que no hi ha control d’accessos. Això causa una 
desprotecció i baixa seguretat al vianant, i dóna llibertat a la mobilitat especialment dels 
vehicles, ja que s’han apropiat de l’espai públic. La proposta preveu segregar l’espai dels 
vehicles i dels vianants, i d’aquesta manera, disminuir l’espai que utilitzen els vehicles. 

Pel que fa als espais de càrrega i descarrega, no hi ha cap reserva al respecte ni cap 



limitació d’horaris. Està previst ubicar dues zones, una al primer tram i l’altre al tram intermig. 

La tipologia del carrer Major, de secció 8,50 m a 9,00 m i plataforma única, no es modificarà., 
No està previst realitzar cap actuació a la pavimentació existent. 

 

3.2 Paisatge urbà  

Es preveu ampliar la presència de verd al centre antic del poble. En general, s’afegirà un 
gran nombre de jardineres. També, allí on la geometria del carrer ho permeti, s’hi afegiran 
arbres. 

Hi ha un punt singular, que és l’encreuament del carrer Ferrer i Guàrdia i la Via Piquer, just 
on hi ha la placeta privada d’ús públic. En aquest punt, es preveu ampliar el mobiliari urbà i 
plantar-hi un arbre de mitjà o gran portatge. 

 

3.3 Criteris de manteniment i durabilitat  

Alguns elements que actualment hi ha ubicats al carrer Major han tingut una durabilitat molt 
curta. Per exemple, és el cas de les pilones de granet. La majoria han desaparegut o es 
troben en mal estat, degut als cops que han rebut dels cotxes. Es proposa eliminar les 
poques que encara es mantenen i substituir-les per jardineres o per pilones metàl·liques. 

D’altra banda, pel que fa al mobiliari, es troba en bon estat de manteniment. Es proposa 
ampliar-lo on es consideri necessari, seguint amb la mateixa tipologia i models. 

No es variarà la pavimentació existent ni el sistema de recollida d’escombraries. 

Tampoc es preveu actuar a la xarxa de clavegueram. 

Es preveu instal·lar un nou punt d’enllumenat a la placeta de l’encreuament del carrer Ferrer 
i Guàrdia. 

 

3.4 Descripció de les obres  

Les obres donen compliment a allò indicat a l’article 13 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny) i a l’article 127 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre. 

Les obres a portar a terme seguiran, de manera esquemàtica, i per a cada fase el següent 
procés: 

- Informació als diferents serveis de l'inici de les obres, preparant i posant data a les seves 
actuacions. 
- Informació als veïns afectats de l'inici de les obres segons criteris de l'Ajuntament de 
Parets. 
- Senyalització i tancament parcial de la zona del carrer afectada, garantint exclusivament el 
pas de veïns i tancant el pas a qualsevol vehicle. 
- Enderrocs puntual dels actuals paviments i elements urbans existents. 
- Actuació sobre els serveis existents i nous: Aigua, Clavegueram, Endesa, Telefònica, 
Telecomunicacions i Enllumenat. 



- Formació de ferms i paviments. protecció de pas segons paviment. 
- Col·locació de l'enllumenat, plantació i mobiliari respectivament. 
- Senyalització vertical i horitzontal 
- Obertura de l'obra al vianant 

 

3.5 Temps de les obres  

El temps previst per a la realització de les corresponents obres és de 5 setmanes. 

 

3.6 Proposta de classificació contractista i períod e de garantia  

La classificació del contractista tal i com es disposa en el “Reglament General de Contractació”, a 
excepció que l’Administració estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars un altra 
classificació, haurà de complir els requisits següents: 

Obra vials y pistes.   Grup G, Subgrup 6, Categoria 4 
 
El període de garantia establert per al conjunt dels treballs detallats en el present projecte, s'estima en 
1 any a comptar des de la data de final d'obra. 





3. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



 



Presupost de les obres de milora del carrer Major

01 TREBALLS PREVIS

1 u 23,35 € 1,00 23,35 €

2 pa 1.200,00 € 1,00 1.200,00 €

Total Subcapítol 1.223,35 €

02 FERM I PAVIMENTACIÓ

1 u 118,54 € 6,00 711,24 €

Total Subcapítol 711,24 €

03 SENYALITZACIÓ

1 u 46,13 € 3,00 138,39 €

2 u 78,08 € 3,00 234,24 €

3 m 36,67 € 3,00 110,01 €

4 m2 6,03 € 9,00 54,27 €

Total Subcapítol 536,91 €

04 EQUIPAMENT

1 m 158,64 € 18,25 2.895,18 €

Neteja de general de graffitis en totes les façanes dels edificis 

del carrer Major.

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 

mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb 

fixacions mecàniques a la façana.

Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb 

pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb 

màquina d'accionament manual.

Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de 

tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda 

i arestes arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm 

aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten 

de 40x6 mm; muntats de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer 

corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a 

Retirada de pilona de granet, enderroc de dau de formigó, 

càrrega i transport de runa i estesa de mescla bituminosa.

Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic fred per a 

reparacions puntuals, de 8 mm de grandària màxima del 

granulat i lligant d’emulsió bituminosa amb estesa i 

compactació manual. S’hi inclou: repicat d'anterior reparació 

amb formigó, càrrega i transport de runa a abocador i estesa de 

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, 

fixada mecànicament

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i 

pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada 

mecànicament



2 u 159,39 € 27,00 4.303,53 €

3 u 438,47 € 16,00 7.015,52 €

4 u 2.869,29 € 1,00 2.869,29 €

5 u 1.635,10 € 1,00 1.635,10 €

6 u 604,56 € 1,00 604,56 €

7 u 60,00 € 1,00 60,00 €

8 u 176,15 € 1,00 176,15 €

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció 

circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a 

col·locació encastada.

Desplaçament de jardinera circular.

Desplaçament de conjunt de jardinera i dos  bancs individuals.

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, 

rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada total (la part 

superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del 

carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a 

l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, 

treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat 

de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs 

necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i 

acabat segons projecte.

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, 

rectangular, de 620x80 cm i 65 cm d'alçada total (la part 

superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del 

carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a 

l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, 

treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat 

de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs 

necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i 

acabat segons projecte.

Formació de bancada deformigó de 6,30 m de llargada, 0,60 m 

d'amplada i 0,60m d'alçada. Amb acabat superfial simlar al 

paviment existent. 

Subministrament i col·locació de Banc Nomo o equivalent, de la 

casa Escofet, de 190 cm de longitud, suports i 

reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de 

fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció 

fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb resina i 

atornillat segons instruccions del fabricant i neteja.

corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a 

l'estructura de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la 

d'acer inoxidable amb placa base, fixada mecànicament a 

paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el tram de 

les escales. Tot l'acer serà tractat de la següent manera: 1. 

graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat 

acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs 

necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i 

acabat segons plànols de detall de projecte.



Total Subcapítol 19.559,33 €

05 JARDINERIA

1 u 141,12 € 1,00 141,12 €

2 u 208,41 € 1,00 208,41 €

3 u 4,57 € 5,00 22,85 €

4 u 4,18 € 5,00 20,90 €

5 u 4,18 € 10,00 41,80 €

6 u 3,63 € 10,00 36,30 €

7 u 3,86 € 10,00 38,60 €

8 m3 82,80 € 12,00 993,60 €

Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en 

contenidor de 3 l

Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria 

orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge, 

exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i 

amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes i 

contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada 

amb mitjans manuals.

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-

25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de 

l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb 

mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 

clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra 

rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre 

un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de 

materials amb una granulometria superior als 8 mm, amb un 

pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 

kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de 

patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de 

tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors 

d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació 

es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les 

terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris 

per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat 

segons projecte.

Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 

a 40 cm, en contenidor de 3 l

Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 

Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en 

contenidor de 3 l

Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat 

mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l



9 m3 129,81 € 2,00 259,62 €

Total Subcapítol 1.763,20 €

06 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 u 3.480,97 € 1,00 3.480,97 €

Total Subcapítol 3.480,97 €

07 SEGURETAT I SALUT

1 pa 500,00 € 1,00 500,00 €

Total Subcapítol 500,00 €

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en 

base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans 

manuals.

Subministre i instal·lació de fanal de braç a determiar. S'inclou 

realizació de rasa, reposició de paviment, tubs corrugats, 

cablejat elèctic i arqueta de connexió.



Resum de pressupost

01 TREBALLS PREVIS 1.223,35 €

02 FERM I PAVIMENTACIÓ 711,24 €

03 SENYALITZACIÓ 536,91 €

04 EQUIPAMENT 19.559,33 €

05 JARDINERIA 1.763,20 €

06 ENLLUMENAT PÚBLIC 3.480,97 €

07 SEGURETAT I SALUT 500,00 €

Total PEM= 27.775,00 €

Benefici Industrial = 3.610,75 €

Despeses generals= 1.666,50 €

Total contracte 33.052,25 €

IVA (21%) 6.940,97 €

Total = 39.993,22 €



4. NORMATIVA APLICABLE  

 

Per a la realització de la Documentació Tècnica es tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació 
al mateix, i les instruccions específiques rebudes pels serveis tècnics de l’Ajuntament, així 
com les instruccions dels diferents Serveis Municipals o Companyies subministradores. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa 
aplicable: 
 
 
 
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ley 25/1988, del 29 de juliol, de Carreteras. 
 
Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, desenvolupada 
parcialment pel Real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del 28). 
 
Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de 
Carreteras. 
 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte 
ambiental. 
 
Reglamento per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembre 
(BOE del 5 d'octubre). 
 
Decret 114/1988, del 7 d'abril, d’avaluació d'Impacte Ambiental. 
 
Real Decreto 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 
 
Ley 16/1987, del 30 de juliol, de “Ordenación de los Transportes Terrestres”, i els seus 
Reglaments. 
 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicades el 1983 en sis 
toms. 
 
Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les 
unitats legals de mesura. Modificat annex per RD 1737/1997. 
 
"Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada el 1980 i 
desenvolupada per les "Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, 
de estudios y proyectos de carreteras", actualitzades l'octubre de 1990. 
 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras (1983)". 
 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (1996)”. 
 
Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona 
 
IOS – 98. Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas. 



 



5. CONTROL DE QUALITAT  

 

Índex  

0. Justificació del compliment del Decret 375/88 
1. Requisits previs del Control de qualitat 
2. Introducció 
3. Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips 
 
 
0. Justificació del compliment del Decret 375/88. M arc normatiu.  
 
Aquest Programa de Control de Qualitat té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’autor de la documentació tècnica d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions 
els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i 
en qualsevol cas tots aquells que el director de l’obra consideri precisos per a la seva 
finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat 
aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, 
la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de 
l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 



 
L’import dels assaigs fins un 1 % del pressupost d’execució material de les obres objecte del 
present projecte anirà a càrrec de l’adjudicatari, i el seu import es considera inclòs en els 
preus unitaris de les diferents unitats. L'ajuntament es reserva però el dret de contractar els 
serveis de control de qualitat a empresa externa independent. 
 
1. Requisits previs del Control de qualitat  

Pel control de l’obra a executar de la remodelació del carrers Major del Barri Antic de Parets 
del Vallès, l'empresa adjudicatària de les obres presentarà un laboratori homologat, que 
efectuarà els treballs i assaigs de control de qualitat que la Inspecció Facultativa hagi 
assenyalat, i que s’adjunten a continuació. 
 
Per l’execució d’aquest control s’han de tenir en compte els següents punts: 
 
- Tant bon punt s’hagin adjudicat els treballs de control de qualitat es portarà a terme una 
reunió amb aquesta empresa, l’empresa constructora i la DF per tal de redefinir el programa 
de control segons el Pla d’obra previst per l’empresa constructora. 
 
- Existirà una persona, per part de l’empresa adjudicatària, encarregada de coordinar els 
treballs de control de qualitat, que haurà d’estar en constant comunicació amb el laboratori i 
la direcció d’obra. 
 
- Els avisos al laboratori per a la realització dels treballs previstos, ja sigui en la presa de 
mostres en l’obra o de provetes de formigó, hauran de notificar-se d’un a altre. 
 
- Les unitats d’obra a on es realitzin els controls hauran d’estar totalment terminades i el 
personal del laboratori podrà transitar dins dels “tajos” a assajar amb total seguretat de la 
seva integritat física. 
 
- Les mostres per a la realització dels diferents assaigs seran escollides pel personal del 
laboratori. Si fes falta algun mitjà auxiliar per a la toma de mostres o els assaigs en obra, el 
contractista prestarà la col·laboració que sigui necessària. 
 
- El contractista col·laborarà amb el laboratori en la disposició d’un recinte o lloc a l’ombra i 
protegit per a rebre les provetes construïdes per al control del formigó, fins la seva retirada 
24 hores després de construïdes. 
 
- La repetició i/o ampliació d’assaigs, que segons criteri de la Inspecció han d’efectuar-se 
com a conseqüència de resultats defectuosos i/o avisos imputables al contractista, seran a 
compte del mateix, i no quedaran englobats a la partida d’assaigs, dins del pressupost de 
l’obra. 
 
2. Introducció  
 
El present Programa de Control de Qualitat i la seva elaboració econòmica es realitza per 
adequar i establir el marc genèric de l’actuació referent al Control de Qualitat i les 
característiques del mateix, a realitzar en les obres de millora del carrer Major del Barri Antic 
de Parets del Vallès. 
 
S’encarrega la realització d’aquesta documentació tècnica a Juame Corominas Bernis. 
 
. 
3. Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips  
 
El Control de Qualitat es realitza en funció del projecte com a document base, però es podrà 



adaptar en funció de les necessitats de l’Obra, i per tant es podran canviar alguns assaigs 
per altres que es considerin més necessaris a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Aquests assaigs es realitzaran per una Empresa de Control de Qualitat Homologada, en 
col·laboració amb l’Empresa Constructora, i comportarà actuacions de tipus: 
 
- Control de materials 
- Control de materials bàsics 
- Control de materials compostos 
- Control de materials semielaborats. 
 
No hi ha previst que es realitzin assajos, degut a la simplicitat dels treballs a realitzar. 
 

 

 

 

 

 

Parets del Vallès, octubre de 2020   Signat, 

 

      Jaume Corominas Bernis   
      Arquitecte Tècnic 
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1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

Memòria descriptiva  

· Objecte i dades de l’estudi de seguretat i salut  
 
- Objecte 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per a la seva aplicació durant la 
execució de les obres de millora del carrer Major del municipi de Parets del Vallès. Vallès 
Occidental 
 
- Àmbit i superfície de actuació. 
 
La documentació tècnica planteja les obres de millora del carrer Major, amb una supergície 
de 2.086,55 m2. 
 
. L’àmbit d’actuació queda reflectit en el plànol 01 Situació i emplaçament 
 
- Promotor 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut corresponent a la documentació tècnica de millora del 
carrer Major, es redacta per encàrrec dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. 
 
- Equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut i del Projecte. 
 
L’autor del present Estudi de Seguretat i Salut és Jaume Corominas Bernis, arquitecte tècnic, 
amb domicili a mas Les Coromines, de Campdevànol. Igualment, és l’autor de la memòria 
tècnica valorada. 
 
 
- Marc Legal. 
 
El Present document es redacta d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 
publicat al B.O.E. pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
 
- Pressupost 
 
El pressupost d’execució material total de l’obra es de 27.775,00 euros , sent el corresponent 
al capítol de Seguretat i Salut de: 500 €. 
 
- Duració de les obres 
 
El temps previst d’execució de les obres està fixat en 5 setmanes. 
 
- Personal 

En el moment de màxima concurrència de personal en les diferents fases del procés 
constructiu, el número total de treballadors presents a l’obra es considera al voltant de 4 
operaris. 

- Centres assistencials 



 
C.A.P. més proper: C.A.P Parets del Vallès.  
Av. Catalunya 127, T. 93.562 16 89  
 
Hospital més proper. Hospital de Mollet  
Ronda Pinetons 6, T. 93 563 61 00  

· Antecedents de l’obra  

Amb caràcter general, aquest carrer es veu afectat per: 

- Ordre quasi inexistent o deficitari respecte la delimitació de circulació de vianants i vehicles,  
amb prioritat del vehicle privat. 

- Secció de vial fora de normativa d’accessibilitat vigent en algun tram (Codi d’accessibilitat i 
Ordre VIV). També fora de normativa en algun tram pel que fa a l’accés de bombers. 

- No definició de zones d’aparcament (incloent els aparcament de mobilitat reduïda), donant 
una sensació de desordre ja que els vehicles privats s’estacionen on creuen oportú. 
Igualment passa amb les àrees de càrrega i descarrega, ja que no estan delimitades. 

- La placeta del carrer Ferrer i Guàrdia només està pavimentada. Pel que fa al seu ús, tot i 
que és privada, l’accés és públic. Cal donar-li la importància que es mereix i dotar-la del 
mobiliari necessari. 

· Descripció de les obres  
 
Les obres a portar a terme seguiran, de manera esquemàtica, i per a cada fase el següent 
procés: 

- Informació als diferents serveis de l'inici de les obres, preparant i posant data a les seves 
actuacions. 
- Informació als veïns afectats de l'inici de les obres segons criteris de l'Ajuntament de 
Parets. 
- Senyalització i tancament parcial de la zona del carrer afectada, garantint exclusivament el 
pas de veïns i tancant el pas a qualsevol vehicle. 
- Enderrocs puntual dels actuals paviments i elements urbans existents. 
- Actuació sobre els serveis existents i nous: Aigua, Clavegueram, Endesa, Telefònica, 
Telecomunicacions i Enllumenat. 
- Formació de ferms i paviments. protecció de pas segons paviment. 
- Col·locació de l'enllumenat, plantació i mobiliari respectivament. 
- Senyalització vertical i horitzontal 
- Obertura de l'obra al vianant 



Compliment de las disposicions mínimes de seguretat  i salut  

DEMOLICIONS 
 
1.- Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements a enderrocar. 
 
1.2 Diferents mètodes de demolició:  
 
Demolició manual (mètode clàssic). 
Demolició per mètodes mecànics: 
· demolició per arrossegament. 
· demolició per empenta. 
· demolició per entibament. 
· demolició per bola. 
 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
 
1.3 Observacions generals:  
 
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic 
competent. 
 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, 
instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer 
referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de 
manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 
- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i 
desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions 
de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a 
instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així 
com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat 
dels edificis colindants. 
 
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de 
tenir: 
· Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres 
de seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder 
realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs 
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” 
etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Ind ividual i de 
les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació. 
 



DEMOLICIÓ MANUAL  
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició :  
 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici 
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de 
terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
 
1.2 Descripció:  
 
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 
1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües 
fecals, 
2.- Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats. 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el 
forjat inferior. 
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements 
de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des 
de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació 
exterior. 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les 
runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un 
contenidor. 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho 
fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales 
mecàniques). 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
demolició : 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense 
cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per 
poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines 
elèctriques. 
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les 
runes. 
 
 
 



DEMOLICIÓ MANUAL  
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.  
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d' octubre. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc  
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA LLEU ÍNFIM 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX 
26.-O.R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades 
d’aï llament a les màquines. 
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i 
risc causat pel nivell de soroll. 
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3.- Norma de Seguretat  
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 



tasques amb la major seguretat possible. 
 
Abans de la demolició :  
 
� L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que 
envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat 
convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 
� Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda 
d’objectes cap a fora del solar. 
� S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 
� S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
� S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera 
la formació de pols durant la realització dels treballs. 
� S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 
sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja 
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
� Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per 
evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. 
en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als 
vianants. 
� Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre 
dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 
� Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis, per observar si aquestes progressen. 
� Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 
 
Durant la demolició :  
 
� L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la 
demolició es realitzi al mateix nivel l, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 
vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 
� Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
� En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, 
s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de 
contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es 
restitueixi l’edificació reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 
constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i 
entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 
2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre 
ells com a màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb 
un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa 
anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, 
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 



- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 
2,5 cm. de gruix i 20 cm d’ample. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" 
de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
� Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 
1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treball manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
. Granota de treball. 
� Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
� Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 



- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
� Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
� Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del 
futur edifici. 
 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres:  
 
Esplanacions:  
- desmunts. 
- terraplens. 
Buidats. 
Excavacions de rases i pous. 
 
1.3 Observacions generals:  
 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada 
de terres, per aquest motiu s’ha de: 
� Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar 
amb tots els recursos humans i tècnics. 
� Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
� Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 
finalitat s’establiran els diferents camins de 
circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament 
d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
� Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; 
previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 



adequadament la maquinària. 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material 
de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
BUIDATS  
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició :  
 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o 
de la rasant del terra. 
 
1.2 Descripció :  
 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es 
pot començar amb les tasques del buidat. 
Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si 
no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons 
la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués 
fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de 
sosteniment necessari. 
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari: 
2. Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
3. Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
4. Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
5. Senyalistes. 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres, és a dir : 
II- Excavadores. 
III- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar 
(cas que no hi hagués tancaments pantalla): 
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de 
l'accés dels carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 
BUIDATS  
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.  
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 



 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc  
 
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA L LEU ÍNFIM 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i 
risc degut al nivell de soroll. 
 
BUIDATS  
 
3.- Norma de Seguretat  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
� S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 
� S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 
� S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 
maquinària de moviment de terres. 
� S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus 
accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
� Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
PROCÉS 
 
� El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb 
la major seguretat possible. 
� Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per 
observar si aquestes progressen. 
� En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel 
comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, 
etc.). 
� En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres 
separades que puguin provocar una certa inestabilitat. 
� Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en 
la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador 
mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat. 



� S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
� En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, 
corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les 
millors condicions de rendiment i seguretat. 
� S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de peri ll indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
� En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius de la pendent de la rampa. 
� En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la 
sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
� Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
� El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
� En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència 
d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, 
telefonia, clavegueram). 
� En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin 
desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància 
de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la 
distància recomanada esdevé de 5 metres). 
� L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a 
una bastida metàl·lica tubular modular. 
� El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 
� En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús 
o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
� És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
� En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, 
una barana de seguretat de 90 cm. 
� És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
� S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
� És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 
haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
� En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en 
els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
� Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la 
finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
� El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
� De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 
 
Oxitallada  
Escales de mà  
Grup compressor i martell pneumàtic  
Camions i dúmpers de gran tonatge  
Dúmpers de petita cilindrada  
Retroexcavadora  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establert s per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  



 
BUIDATS  
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 
constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de 
gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de 
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
� Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a 
la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes 
. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
BUIDATS  
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 
cilindrada). 
� Treballs auxiliars (operaris) : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 



- Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-l os al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (A rt. 7 RD 1627/1997).  
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 14 07/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  
 
RASES I POUS 
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  
 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o 
circular. 
 
1.2 Descripció :  
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a 
emprar segons les característiques del terreny. 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 
IV- Conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 
V- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
VI- Operaris pels treballs d’estretament. 
VII- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres. 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases 
o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 
necessari, ventilació. 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a 
la part inferior. 
El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
 
 



RASES I POUS 
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.  
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc  
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 
29.-Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i 
risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
RASES I POUS 
 
3.- Norma de Seguretat.  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per 
a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien. 
 
PROCÉS 
 
Rases  



 
� El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
� Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la corresponent experiència. 
� No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
� En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en 
el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
� S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines 
que emprin. 
� Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant 
els estampidors quan estiguin afluixats. 
Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
� Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més 
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
� S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres 
elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la 
suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament 
calculats i situats a la superfície. 
� En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i 
deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i 
començant per la part inferior del tall. 
� La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la 
rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat 
això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
� L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 
0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la 
taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges 
auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais 
necessaris lliures provisionals 
on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les 
operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 
� Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada 
de l’obertura. 
� Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar 
a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què 
es troba en perfecte estat. 
� Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació 
ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, 
ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 
� L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
� Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de 
les excavacions corresponents. 
� No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
� Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 
col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de 
llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
� En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el 
de vehicles. 
� En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a 



mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 
� Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, 
d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a 
l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin 
servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 
� El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
� En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns 
dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions 
d’aigua, telefonia, clavegueram). 
� Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que 
creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es 
realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits 
oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament 
elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric. 
� Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació 
no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe 
durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant 
mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions 
necessàries. 
� En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 
� Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran 
d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
� L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 
cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
� En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 
davantal. 
� S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
� Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
� Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
� Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 
referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
� Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés 
i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 
Pous  
 
� El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb 
la major seguretat en la mesura del possible. 
� S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la 
distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 
� A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que 
compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per 
senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 
deguda experiència. 
� Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que 
facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
� Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip 
auxiliar de bombeig. 
� En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
� S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
� Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar 
protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
� S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 



� Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part 
superior i els entorns del pou. 
� Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.4141 
� Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com 
d’una balda de seguretat 
instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 
perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap 
risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment 
lligat. 
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell 
quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat 
de manera que no es pugui desfermar . 
g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del 
pou un plint de protecció. 
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada 
jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços 
de la seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
� Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire 
fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
� En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major de 1,30 m. Amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element 
equivalent. 
� En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles 
es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 
metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
� En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" 
s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
� L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 
cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
� Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 
davantal. 
� Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 
diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
� Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió 
estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
� S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
� És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
� Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
� Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 
esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
� Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés 
i, complementàriament, als talls on sigui precís. 
 
Elements Auxiliars  
 



En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 
 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
RASES I POUS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes 
per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de 
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
� Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
RASES I POUS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita 



cilindrada). 
� Treball en rases i pous (operaris) : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
FONAMENTS 
 
1.- Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus 
es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa 
aquest. 
 
1.2 Tipus de fonamentació:  
 
Es classifiquen en dues famílies: 
- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 
- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 
En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 
 
1.3 Observacions generals:  
 
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació 
in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar 
el transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
� Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la 
construcció de la fonamentació. 
� Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran 
els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de 
material, etc. 
� Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, 
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; 
previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 



instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de 
l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua 
torre. 
 
SABATES  
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  
 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre 
terres homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les 
càrregues sobre el terreny. 
 
1.2 Descripció:  
 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, 
alhora també, poden ser aïllades o esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada 
o rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el 
formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres 
(retroexcavadora). 
Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al bombeig del formigó. 
- gruistes. 
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc 
”dúmper” de petita cilindrada per al 
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
SABATES  
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.  
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 



modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc  
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA GREU BAIX 
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.- Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
6.- Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.- Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes. ALTA GREU ELEVAT 
16.- Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA LLEU BAIX 
26.- O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
28.- Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, 
bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la 
serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
SABATES  
 
3.- Norma de Seguretat  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
- Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar 
adequadament. 
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer : 
� Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
� S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a 
les cotes de cimentació. 
� En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant 
 
PROCÉS 
 
- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos 
específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 
- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats. 
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que 
estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i 
acotant les àrees de treball. 
- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 
Km/h, en aquest darrer cas es 



retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, 
com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un 
interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els 
tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la 
canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa 
d’accident. 
- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de 
Baixa Tensió. 
- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars 
de peus drets, convenientment ancorades. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus 
accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 
- S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el 
vessament de les aigües. 
- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de 
neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 
- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran 
provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de 
treball, davantals i cinturó portaeines. 
- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma 
de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants 
de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 
 
ELEMENTS AUXILIARS  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 
1627/1997) 
 
SABATES  
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
� Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària; 
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 
conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
� Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
� Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
� Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 



� Senyal d’advertència de risc elèctric. 
� Senyal de protecció obligatòria del cap. 
� Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
� Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
� Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran 
en l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
SABATES  
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
� Cascos. 
� Botes de seguretat. 
� Granota de treball. 
� Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada). 
- Treball amb armadures (operaris) : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
- Treball de formigonat : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 
de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
PAVIMENTS 
 
1.- Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments :  
 
� peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents 
materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
� flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels 
següents materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i 
exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 
� soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en 



massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 
 
1.3 Observacions generals:  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, 
sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables. 
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 
desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 
PAVIMENTS 
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  
 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 
1.2 Descripció:  
 
� tipus de revestiments amb peces rígides: 
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, 
de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i 
d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 
� tipus de revestiments flexibles: 
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni 
adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de 
linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni 
adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb 
ciment. 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, 
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del 
material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 
mitjançant el carretó elevador. 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
� operadors de grua. 
� enrajoladors i d’altres. 
� operadors de carretó elevador. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 



realització dels paviments: 
� Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de 
petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc. 
� Estris. 
� Eines manuals. 
� Presa provisional d’aigua. 
� Instal·lació elèctrica provisional. 
� Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
PAVIMENTS 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc  
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o 
degut a la manipulaci ó de l’esmoladora 
angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
 



PAVIMENTS 
 
3.- Norma de Seguretat  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
� Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 
muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de 
morters, formigons i materials a granel. 
� Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que 
ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la 
resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
� El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben 
il·luminat. 
� Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 
instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
� Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes 
i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
� La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el paviment de dos metres. 
� La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
� El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua. 
� Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat 
per plataformes específiques. 
� S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
� Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un 
“llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des 
d’alçada. 
� En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 
� En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 
mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
� Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 
30 Kg. 
� Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
� És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 
clavilles mascle-femella. 
� Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat 
i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent 
nivell. 
 
Peces rígides  
 
� El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons 
per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
� El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el 
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en 



suspensió. 
� Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de 
compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de 
personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
� Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades. 
� Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas 
de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
� Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins 
de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
� El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la 
càrrega. 
� Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de 
gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
� Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de 
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
� Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 
superfícies recentment solades. 
� Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 
costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
� Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les 
zones de pas. 
� Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es 
tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
� Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de 
“perill” amb rètol de “paviment lliscant” 
� Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els 
accidents per risc elèctric. 
� Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per 
contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
� Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre 
es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
� Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin 
de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
� Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
� Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
� Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes 
i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
� Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per 
evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
� Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un 
rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
� Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal 
d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
� Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents 
per contacte amb energia elèctrica. 
� Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 
l’electricitat. 
� Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre 
amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
� Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament de les plantes. 
� Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 
generades; que s'hauran d’evacuar als 



muntacàrregues. 
 
Flexibles  
 
� Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat 
dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 
� Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
� És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats 
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
� Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per 
a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
� S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà 
de mantenir una ventilació constant. 
� És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar 
perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
� Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per 
evitar incendis. 
� S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada 
porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
� S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de 
coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
� En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de 
no fumeu.. 
� Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de 
calor, foc o espurna. 
� És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
� Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils 
químics tòxics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat: 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
PAVIMENTS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
� Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de 
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 



� Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i 
reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
� Extintor de pols química seca. 
� Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
PAVIMENTS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
� Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau. 
� Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
� Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
INSTAL·LACIONS  
 
1.- Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a 
proporcionar un servei. 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions :  
 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents 
ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions 
de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. 
A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els 
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema 
d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats 
a un edifici. 
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. 
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les 
antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels 
diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases 
d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors 
d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i 
cabina exterior del buit. 
 
1.3 Observacions generals :  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales 
de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS  
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  



 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum 
d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora 
fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per 
cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, 
megafonia, TV, etc. 
 
1.2 Descripció:  
 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-
visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de 
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, 
telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 
connexió i reparació. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un 
previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el 
següent equip humà: 
� electricistes. 
� ajudes de maçoneria. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització de la instal·lació: 
� Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
� Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, 
màquina per fer regates, etc. 
� Instal·lació elèctrica provisional. 
� Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIO-VISUALS  
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc  
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI 



9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS  
 
3.- Norma de Seguretat  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
� Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual  
 
� El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
� Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja 
instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
� En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 
� Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
� Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
� En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del 
tall per evitar el risc d’ensopegades. 
� La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el paviment de dos metres. 
� La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
� És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense 
la utilització de les clavilles masclefemella. 
� Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a 
treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
� En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda 
al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
� Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament 
(categoria II). 
� Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades 
i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 
� Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim 
cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia 
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que 



seran els últims a instal·lar-se. 
� Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal 
abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 
� Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de 
les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord 
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
� Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de 
treball i botes de cuir de seguretat. 
� 
� Xarxa exterior elèctrica 
� 
� El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà 
entubats i enterrats a rases. 
� A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous 
(MovEZ). 
� Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
� Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual 
a l’alçada d’aquests elements més cinc metres. 
� Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors 
amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb 
llums vermells. 
� Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les 
distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels 
voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i 
superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 
� Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 
 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió  
 
� El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc 
regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
� Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 
� Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
� Reconeixement de l’absència de tensió. 
� Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
� Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
� S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de 
qualsevol manipulació. 
� En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran 
d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
� L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es 
realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la 
direcció facultativa. 
� Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar 
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de 
pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció 
personal. 
� Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels 



elements següents: 
� placa d’identificació de cel·la. 
� Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir 
a les víctimes. 
� Esquema del centre de transformació. 
� Perxa de maniobra. 
� Banqueta aïllant. 
� Insuflador per a la respiració boca a boca. 
� En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle 
d’advertència de perill. 
� En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els 
treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura 
per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica 
EstAc5. 
� La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de 
complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4. 
� S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de 
considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. 
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
� Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 
1973” 
 
ELEMENTS AUXILIARS  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat: 
Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS  
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un 
diàmetre mínim de la corda de 4 mm. I una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa 
anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, 
convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, 
donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al 
centre un esforç de fins a 150 Kp. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada 
de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 
cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com 
a màxim. 
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i 
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
- Extintor de pols química seca. 
� Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 



- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS  
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
� Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
� Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
� Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
� Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 



de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)  
 
1.- Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  
 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable 
(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i 
aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel 
subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan 
moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la 
temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 
 
1.2 Descripció:  
 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i 
gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un 
previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip 
humà següent: 
� lampistes. 
� paletes. 
� operari que realitza les regates. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització de la instal·lació: 
� Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, 
escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 
� Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, 
màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
� Instal·lació elèctrica provisional. 
� Instal·lació provisional d’aigua. 
� Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)  
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 



A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiõ, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc  
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la 
manipulació de la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)  
 
3.- Norma de Seguretat  
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
 
� Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de 
l’obra. 
 
PROCÉS 
 
Xarxa interior  
 
� El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
� Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de 
seguretat. 
� En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 
� Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
� Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 



d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
� En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja 
del tall, per evitar el risc d’ensopegades. 
� La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el paviment de dos metres. 
� La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
� És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense 
la utilització de les clavilles masclefemella. 
� Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs 
realitzats a sobre de superfícies insegures. 
� Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament 
(categoria II). 
� Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i 
substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata. 
 
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, cal efacció i evacuació d’aigües residuals.  
 
� El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
� Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
� Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb 
l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que 
penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 
� Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc 
d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern. 
� El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació 
per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 
� El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, 
per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 
� Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin 
estelles durant la feina. 
� Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la 
instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de 
l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 
� Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin 
cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
� Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que 
s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el 
risc de trepitjades sobre objectes. 
� És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom 
s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
� El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a 
un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta 
amb pany de seguretat i il·luminació artificial. 
� La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos 
liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
� A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de 
“perill explosió” i un altre de “No fumeu”. 
� Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols 
química seca. 
� És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
� És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
� Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar 
incendis. 



� Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros 
portaampolles. 
� S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
� Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues 
hi hagi les vàlvules antiretrocés. 
� Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop 
s’hagin aixecat els parapets o baranes definitives. 
� Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat 
i cinturó de seguretat si els calgués. 
� Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 
� Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes 
de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 
� Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil 
de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 
� Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 
Xarxa exterior  
 
� El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
� La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es 
realitzarà enterrada a rases. 
� En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de 
rases i pous. 
� Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS  
 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)  
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió.  
 
� Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada 
de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 
cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com 



a màxim. 
- Extintor de pols química seca. 
� Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)  
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
� Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
� Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
� Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
� Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 



- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
MEDIS AUXILIARS  
 
Oxitallada  
 
� El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 
present les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
� S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 
manera perllongada. 
� S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
� S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
� Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de 
les que estiguin plenes. 
� El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i 
directa. 
� Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
� Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
� S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
� S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
� Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 
eliminar la possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador 
(casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, 
maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
- No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de 
les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 
antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota 
pressió a un recipient amb aigua. 
- No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar 
sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 
adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 
color vermell) 



- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho 
tinguin en poca quantitat, donat 
que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i 
doni lloc a un compost explosiu. 
- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics 
específics pels productes que vagi a cremar. 
- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben 
ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball 
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o 
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 
Escales de mà.  
 
� A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar 
engalzats. 
� Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
� No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
� Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
� Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
� Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part 
superior . 
� L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 
desembarcada. 
� L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
Grup compressor i martell pneumàtic  
 
� El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
� L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a 
una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de 
esllavissades. 
� El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera 
que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà 
completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments. 
� El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell 
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció 
individual (auriculars o tampons). 
� Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 
tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a 
elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
� S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
� Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 
metres dels martells (o vibradors). 
� Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també 
els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
� És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
� Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 
� S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
� No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al 
circuit de pressió. 
� No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 



� L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, 
granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, 
mascareta antipols i protectors auditius. 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge  
 
� S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
� Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en 
possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
� Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc 
“dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
� En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, 
s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a 
més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
� En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres 
dels senyalitzadores autoritzats. 
Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
� S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 
� S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
� S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
� Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de 
què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
� Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les 
maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
� En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat 
quan surti de la cabina. 
� Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la 
maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
� Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera 
protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega 
estarà equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de 
seguretat. 
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en 
cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
� Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora 
està totalment abaixada. 
 
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada  
 
� Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es 
troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
� A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, 
pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc 
“dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
� A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
� Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el 
seu ús com a transport pel personal. 
� La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 
 



Retroexcavadora  
 
� S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
� És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
� En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
� Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 
� En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, 
� baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
� Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
� S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts 
períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 
 
Planta de formigó  
 
� La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, 
el trànsit de camions cap a l’interior de l’obra. 
� Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert 
vessament. 
� En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 
corresponents baranes de seguretat. 
� L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar 
� Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
� Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà 
de senyalitzar els camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
� Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els 
conductes per evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar 
els conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada. 
� El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà 
obligatòriament, els interruptors diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra 
contactes. 
 
Bombeig de formigó  
 
� L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat 
en aquest tipus de treball. 
� La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les 
parts susceptibles de moviment. 
� La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, 
evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
� Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de 
taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la 
mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
� La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, 
serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions 
interns. 
� Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la 
canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
� És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els 



dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
� En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 
desmuntant tot seguit la canonada. 
� Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a 
elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés. 
� S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de 
tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits 
elèctrics apagats. 
� Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 
� Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la 
bolcada. 
 
Serra circular  
 
� S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
� S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per 
realitzar el tall. 
� S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 
mitjançant un resguard, es deixarà 
només una sortida per les llimadures. 
� S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
� Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment 
entrescades. 
� En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de 
rebutjar-lo, el disc. 
� S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es 
dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
Armadures  
 
� S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
� L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que 
garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
� S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
� En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona 
d’ubicació propera als accessos de l’obra. 
� L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels 
ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el 
magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de 
muntatge de cèrcols i graelles. 
� En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i 
endreçat. 
� Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
� Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es 
trobaran els corresponents 
diferencials i magnetotèrmics. 
� Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on 
s’estigui realitzant la soldadura. 
� El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar 
convenientment aïllat de les seves parts actives. 
� En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la 
normativa d’oxitallada. 
 
Grues i aparells elevadors  
 



- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar 
per à que es faci un correcte eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 
deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió 
dels seus corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que 
queda contemplat a la nostra legislació vigent : 
� RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació 
i la seva Manutenció. 
� Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària 
MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues 
desmuntables per a l’obra. 
� RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència 
a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo”  
 
� En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, 
per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar 
les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”. 
� L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de 
tenir la seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 
� El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de 
recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del 
muntatge. 
� El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
� El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la 
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
� S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques 
de la Grueta tot ressa ltant la 
càrrega màxima que es pot elevar. 
� S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de 
la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, 
com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 
� S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi 
subjecte en cas de falsa maniobra. 
� S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la 
càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 
� L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el 
llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin 
convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 
� L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus 
americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà 
subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 
� La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa 
d’advertència de càrrega suspesa. 
� En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de 
l’alimentació elèctrica. 
 



Carretó elevador  
 
� Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
� Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar el carretó fora de servei. 
� Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 
paletitzada, fleixada i ubicada 
correctament. 
� Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de 
recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 
- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 
prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del 
carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de 
terra. 
- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 
intermitent. 
� En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb 
les assegurances reglamentàries. 
� Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en 
punt mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es 
troba en un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició 
més baixa. 
� Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
� La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra 
les inclemències del temps. 
 
Toro, “Transpalet“ manual : carretó manual  
 
� Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de 
càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i 
que aquesta estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, 
tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
� Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de 
comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu 
camí que pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, 
controlant la seva estabilitat. 



- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se 
l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
� Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el 
pes del palet i del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
� No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no 
es dificulti la circulació. 
� En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc 
previst d’estacionament i amb el fre posat. 
� Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per 
tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta 
dipositada al terra. 
� També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat 
pel palet a les operacions de descens de la mateixa. 
� Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar 
al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 
Formigoneres pasteres  
 
� Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a 
una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el résc 
de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua 
torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 
� Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-
li un cert vessament. 
� La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de 
perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES 
PERSONES NO AUTORITZADES”. 
� Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 
“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o 
atropellaments. 
� S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada 
de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell 
per lliscament. 
� Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
� Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 
� L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
� La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 
connectades a terra. 
� La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
� El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
� Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 
� Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de 
realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
� Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els 
conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar 
els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 
 



Bombament del morter  
 
� L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en 
aquest tipus de treball. 
� La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un 
tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 
� La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà 
dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions 
internes. 
� Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar 
canonades) tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
� És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes 
de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
� En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i 
desmuntarà a continuació la canonada. 
� Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a 
elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 
� Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra 
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 
Grua mòbil  
 
Caldrà tenir present : 
� Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
� No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' 
aproven l' Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació 
i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
Passarel·les  
 
� L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
� Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de 
disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
� El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà 
relliscós. 
� Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
� Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
� S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
� S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar:  
 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar, preveient la presa provisio nal d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant l’evolució d’aquests en e l temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
� mòduls prefabricats, o  
� construïdes a l’obra. 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
� vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 
equipats amb seients i casellers individuals. 
� lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 
cada 10 treballadors. 



� dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 
dutxa per cada 10 treballadors. 
� inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 
serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les 
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
� menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un 
mòdul a l’altre. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 
treball. 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de 
l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir 
les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 
que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 
segons la temporada. 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 
l’obra ho permet. 
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà 
de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles 
aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 


