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MEMÒRIA TÈCNICA  
 
 
 
1.1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI  
 
El present estudi té per finalitat establir durant el temps d'execució dels treballs del 
projecte, les previsions per a la prevenció de riscs d'accidents i enfermetats 
professionals i les instruccions preceptives de salut i benestar dels treballadors, 
avaluant així els riscs laborals dels centres de treball, amb I'exposició de: 
 

- L'identificació dels riscs laborals que poden produir-se en l'obra 
- L'especificació de les mesures preventives, amb avaluació de la seva eficàcia 
- Admetre modificacions en funció del procés d'execució de les obres 

 
D'acord amb el contingut de l'Art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en 
el present cas, s'ha de redactar un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, que es 
l'objecte del present document. 
 
 
 
 
1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES I INSTAL·LACION S 
 
 
1.2.1.- EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  
 
Les obres i instal·lacions per a executar  les Millores Medi Ambientals en el Sector 
de Residus a TARRAGONA, consisteixen en la construcció de 104 illes de 
contenidors soterrats a ubicar a diferents indrets de la Ciutat i Barris: 
 
 
Tarragona Ciutat. 
 

- Via Augusta. 
- Zona de Llevant. 

 
 
Tarragona Barris. 
 

- Barri de Sant Pere i Sant Pau. 
- Muntanyeta de Sant Pere. 
- Barri de Sant Salvador. 
- Barri de Sant Ramon 

 
 
 



 
 
1.2.2.- TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA  
 
El termini d'execució de les obres seran el descrit al Plec de Condicions; es preveu 
que l’inici de les obres sigui com a màxim 2 mesos desprès de la seva adjudicació i 
la durada de les ,mateixes la que es descriu al quadre següent: 
 
 
 

TERMINI D' EXECUCIÓ                    MA D'OBRA  
                         12 mesos (aprox.)         4 treballadors en moment punta 
 
 
 
 
1.2.3.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS  
 
Poden haver interferències amb serveis soterrats a l'hora d'executar la canalització, 
per a  electricitat en alta i baixa tensió, gas, telecomunicació i enllumenat públic.  
Durant l'execució de l'obra es disposarà a l’obra d'un joc complert dels plànols dels 
serveis existents al subsòl de la zona d'actuació. 
 
 
 
1.2.4.- DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS I PROGRAMACIÓ  
 
El projecte preveu la realització d’un moviment de terres per a cada illa de 
contenidors soterrat en el lloc indicat als plànols.  Els treballs esta previst executar-
los durant l’any 2008-2009. 
 
Les activitats de realització es reflecteixen en el quadre següent: 
 
 
 
 

ACTIVITATS  
 
Excavacions de pous, (moviment de terres), replè de pous, obra civil, instal·lació 
de contenidors de residus, instal·lacions varies, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEMÒRIA TÈCNICA DE LA PART D’OBRA CIVIL. 
 
 
 
1.3.- DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
1.3.1.- RISCS PROFESSIONALS  
 
1.3.1.1.- Enderrocs de paviments.  

 
A.- Riscs 

 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops, talls, enganxades, projeccions i sobre-esforços.  
- Exposició al soroll i a les vibracions. 
- Xocs, abatiments, bolcades de màquines. 

 
 B.- Mesures preventives 
 
 - La Direcció Tècnica estudiarà la resistència dels elements a enderrocar i 

adoptarà les solucions per garantir la seguretat en la realització dels treballs. 
 - Quant sigui possible, es desmuntaran sense trossejar els elements que 

poden produir talls o danys.  El trossejat d'un element es realitzarà en peces 
de grandària manipulable per una persona. 

 - En acabant la jornada no han de restar elements en estat inestable. 
 - En els enderrocs element per element s'organitzaran els treballs de forma 

que no hi hagi operaris que treballin a diferents nivells. 
 - Per facilitar els desplaçaments s’il·luminaran artificialment les zones de 

treball o de pas amb nivells baixos d’il·luminació. 
 - S'ordenaran adequadament i en forma separada els accessos i zones de 

trànsit per operaris i vehicles. 
- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 
 

1.3.1.2.- Excavacions a cel  obert  
 
A.- Riscs 
 

- Caigudes al mateix nivell i a nivell distint. 
 - Despreniments. 
 - Cops, talis, enganxades, projeccions i sobre-esforços. 
 - Contactes amb la corrent elèctrica. 
 - Exposició al soroll i a les vibracions. 
 - Exposició al soroll i a les vibracions. 
 - inhalació de pols. 
 - Xocs, abatiments, volcs de màquines. 
 
 

  



 
B.- Mesures preventives 

 
 - Cap persona romandrà dintre del radi d'acció de les maquines. 
 - S’ordenarà adequada i separadament els accessos i trànsits per a operaris 

i vehicles. 
 - Si durant I'excavació apareix alguna anomalia no prevista, com 

interferències amb canalitzacions de serveis, s’aturarà la tall, i si és 
necessari l'obra, comunicant-lo a la Direcció Tècnica. 

 - S’acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. 
- S’executarà I'eixguament immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a 
l'interior de les rases, per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 
- S'han de prohibir els treballs en les proximitats de pals elèctrics, de 
telègraf, etc., quan I'estabilitat no estigui garantitzada abans de l'inici dels 
treballs. 
- S'han d'eliminar els arbres i matolls quan les arrels estiguin al descobert, 
reduint l'estabilitat pròpia i el tall efectuat al terreny. 
- S'han d'utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny que 
suposi el risc d'esllavissament. 
- Les coronacions de talussos permanents accessibles a persones es 
protegiran amb baranes, situades a 2 m. com al mínim del cantell. 
- L'operari col·locarà la màquina o el camió amb les rodes o cadenes 
paral·leles a l'excavació, procurant evitar col·locar-se davant d'elles. 

            - Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 
- Els productes de l'excavació que no s'hagin portat a l'abocador, es 
col·locaran a una distància del cantell de I'excavació superior a la meitat de 
la profunditat d'aquesta, i com a mínim 2 m., excepte en el cas 
d'excavacions en terrenys sorrencs, en que aquesta distancia serà al menys 
igual a la profunditat de l'excavació. 
- Abans de l'inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de 
detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

            - La pala de la retro, quan la màquina estigui aturada, romandrà al terra. 
 
1.3.1.3.- Excavació de rases i pous  
 
A.- Riscs 
 - Caigudes al mateix nivell i a nivell distint. 
 - Despreniments. 
  - Cops i enganxades. 
 - Contactes amb la corrent elèctrica. 
 - Inundacions. 
 - Abasts. 
 

  B.- Mesures preventives 
 
 - El personal que hagi de treballar a l'interior de les rases en aquesta obra 

coneixerà els riscs als que pugui estar sotmès. 
 
 
 



 
 - L'accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada en el cantell superior de la rasa i estarà recolzada sobre una 
superfície sòlida de repartiment de càrregues. 

 - A manca d'un estudi geotècnic del terreny, quan la profunditat d'una rasa 
sigui igual o superior a 1'5 m. s’estrebarà. 

 - Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior ais 2 m. es protegiran 
els cantells de coronació mitjançant una barana reglamentaria situada a una 
distancia mínima de 2 m. del cantell. 

 - Es revisarà l'estat de talls o talussos, a intervals regulars, en aquells casos 
en els que puguin rebre empentes per proximitat de camins, carreteres, etc. 
transitats per vehicles, i en especial, si en la proximitat s'estableixen talls 
amb usos de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de 
maquinaria per al moviment de terres. 

 - Els treballs a realitzar en els cantells de les rases o trinxeres, amb talussos 
no molt estables, s'executaran subjectats amb el cinturó de seguretat lligats 
a punts forts ubicats a l'exterior de les rases. 

 - S’executarà l'eixguament immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a 
l'interior de les rases, per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos, 

 - Es revisaran les possibles estrebades després d'interrompre els treballs 
abans de la seva reanudació. 

 - Cap persona romandrà dintre del radi d'acció de les maquines. 
 - Si durant l'excavació apareix alguna anomalia no prevista, com 

interferències amb canalitzacions de serveis, s’aturarà la tall, i si és 
necessari l'obra, comunicant-lo a la Direcció Tècnica. 

 - L'encarregat o capatàs inspeccionarà les estrebades abans de l'inici de 
qualsevol treball en la coronació o en la base. 

 - Es paralitzaran els treballs a realitzar a peu de les estrebades quan la 
garantia d'estabilitat sigui dubtosa.  En aquest cas, abans de realitzar 
qualsevol altre feina, es reforçarà, apuntalarà, etc.  l'estrebada. 
- Es prohibeix romandre o treballar al peu d'una rasa recentment oberta, 
abans d'haver procedit al seu sanejament, estrebada, etc. 
- Tot el recorregut de rasa oberta estarà protegit a banda y banda mitjançant 
valles metàl·liques que impedeixin la caiguda de vianants. 
- Els productes de l'excavació que no s'hagin portat a l'abocador, es 
col·locaran a una distancia del cantell de I'excavació superior a la meitat de 
la profunditat d'aquesta, i com a mínim 2 m., excepte en el cas 
d'excavacions en terrenys sorrencs, en que aquesta distancia serà al menys 
igual a la profunditat de l'excavació. 
- Els talussos es revisaran especialment en èpoques de pluges i quan es 
produeixen canvis de temperatura que puguin ocasionar descongelació o 
congelació de l'aigua del terreny. 

 
- Abans de l'inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de 
detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 
- Les zones de treball es mantindran netes i endreçades. 
- Si als talussos de l'excavació no és possible donar-lis la seva pendent 
natural, els laterals de les rases s'estrebaran. 
- No s'utilitzaran les estrebades per a l'ascens o descens dels operaris. 
 



 
- El transport de trams de conductes de reduït diàmetre a l’espatlla, es 
realitzarà inclinant la càrrega cap endarrera.  Si fos necessari, l'extrem 
davanter de la càrrega superarà l'alçada de l'operari. 
- Les canonades, conductes, i en general, les peces grans, es transportaran 
entre dos homes com a mínim. 

 - Està prohibit transportar, carregar i descarregar en braços, pesos superiors 
a 80 Kg. 

 - Està prohibit aixecar a mans, per escales manuals, càrregues superiors a 
25 Kg. 

 - Les màquines elèctriques estaran dotades de doble aïllament, o en el seu 
defecte, estaran provistes d'interruptors diferencials, associats ais seus 
corresponents posades a terra. 
- S’utilitzarà enllumenat portàtil alimentat amb tensió de seguretat (24 V), 
amb portalàmpades estancs, dotats de mànec aïllant i reixeta protectora. 

 
1.3.1.4.- Reblerts de terres o roques  
 
A.- Riscs 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Exposició al soroll i a vibracions. 
- Xocs, abatiments, bolcades de màquines o vehicles.  
- Despreniments. 

 - Inhalació de pols. 
 

  B.- Mesures preventives 
 
 - Tot el personal que utilitzi els camions, dumpers, motonivelladores, 

apisonadores o compactadores, serà especialista en l'ús d'aquests vehicles, 
estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

 - Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 
admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible. 
- Tots els vehicles de transport de material emprats específic clarament la 
tara i la càrrega màxima 
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció en 
nombre superior ais seients existents a l'interior, 
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a 
evitar les polsarades, especialment si s'ha de conduir per vies publiques, 
carrers i carreteres. 
- S’instal·larà al costat dels terraplens d'abocaments, topes de limitació de 
recorregut per a l'abocament de retrocés. 
- Totes les maniobres d'abocament en retrocés estaran dirigides per 
personal capacitat. 
- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior ais 5 m., 
com a norma general, al voltant de les compactadores i apisonadores en 
funcionament. 

 
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de reblert i 
compactació estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrera. 
 



 
- Els vehicles de compactació i apisonament aniran prevists de, cabina de 
.seguretat per a evitar les conseqüències d'una bolcada. 
- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, estant 
obligats a utilitzar casc de seguretat a ¡'abandonar la cabina, en I'interior de 
l'obra. 

 
1.3.1.5.- Formigonat  
 
A.- Riscs 
 
 - Caigudes al mateix i a diferent nivell. 
 - Despreniments. 
 - Cops, talls, enganxades, projeccions i sobre-esforços. 
 - Contacte amb corrent elèctrica. 
 - Dermatitis. 
 - Exposició a soroll i vibracions. 
 

  B.- Mesures preventives 
 

    B.1.- Abocament directe mitjançant canaleta 
 
 - S’instal·laran forts topes de final de recorregut dels camions formigonera, 

per a evitar bolcades. 
 - Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m. 

del cantell de l'excavació. 
 - Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 
 - S’instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació per a les operacions 

de guia de la canaleta. 
 - S’instal·larà un cable de seguretat lligat a punts sòlids en el que enganxar 

el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb riscos de caiguda 
d'alçada. 
- S’habilitarà punts de permanència segurs intermitjos, en aquelles 
situacions d'abocament a mitja vall. 
- La maniobra d'abocament estarà dirigida per un capatàs que vigilarà que 
no es realitzin maniobres brusques. 

 
1.3.1.6.- Maquinària  
 
A.- Riscs 
 

- Bolcada. 
- Atropellament. 
- Atrapament. 

 - Els produïts en operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
 - Projeccions. 
 - Esllavissades de terres. 
 - Vibracions. 
 



 
 - Sorolls. 
 - Pols ambiental. 
 

  B.- Mesures preventives 
 
B.1.- Pales carregadores 
 
 - S’inspeccionarà el terreny en que hagi de treballar la màquina, davant del 

perill de possibles forats, solcs, ferros o encofrats. 
 - Es desconnectarà el motor quan s'aparqui i sempre sobre terreny ferm i 

pla.  Si existís una petita inclinació no és suficient l'aplicació de frens, es 
col·locaran falques en les rodes o en les cadenes. 

 - Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans 
d'emprar cada tom, especialment llums, frens, clàxon.  Es vigilarà que no hi 
hagi vessament d'olis o combustibles. 

 - Quan les revisions es portin a terme en el lloc de treball perquè no hi hagi 
cap fossat d'inspecció disponible, el normal es aixecar la màquina amb la 
pala d'un extrem, permetent així el poder-se situar sota de la màquina.  
Quan es faci aquesta operació la màquina ha d'estar bloquejada en la 
posició elevada, per exemple utilitzant travesses de ferrocarril. 

 - No s’excavarà de manera que es formi un sortint. 
 - No es circularà mai amb la cullera en alt, tant si està plena com buida. 
 
B.2.- Retroexcavadores 
 
 - Quan no estigui treballant, ha d'estar aturada amb els frens posats.  Les 

màquines amb rodes han de tenir estabilitzadors. 
 - Es col·locaran de manera que les rodes o les cadenes estiguin a 90 0 

respecte de la superfície de treball, sempre que sigui possible.  Això permet 
major estabilitat i un ràpid retrocés. 

 - Si s'utilitza la de cadenes amb pala frontal, han de restar les rodes 
“cavilles" darrera perquè no puguin sofrir cap dany, degut a la caiguda 
fortuïta de materials. 

 
 - En operacions amb pala frontal, sobre masses d'una certa alçada, es 

comentarà atacant les capes superiors per a evitar enderrocaments. 
 - La cullera no s'ha d'utilitzar mai per a batre roques, especialment si estan 

mig esllavissades. 
 - Quan es circuli amb retroexcavadora de erugues han d'actuar les rodes 

cavilles en la part posterior per a que les cadenes, en contacte amb el terra, 
estiguin en tensió. 

 - Per la raó abans esmentada, quan s'utilitzi el culleró retroexcavador, les 
rodes cavilles han d'estar en la part davantera (extrem de treball). 

 - S'ha de carregar el material en els camions de manera que la cullera mai 
passi per sobre de la cabina del camió o del personal de terra. 

  
 
 
 



 
 - Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha d'estar fora de la 

cabina, llunyà de l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de  
 bona visibilitat per a que pugui actuar de guia.  Si el vehicle té una cabina de 

seguretat, estarà millor dintre d'ella. 
 - Si s’instal·len en la retroexcavadora una extensió i un ganxo grua, s'alteren 

les característiques de treball. 
 - Sempre que es canvi'ín accessoris, s'ha d'assegurar que el braç, estigui 

sota i aturat.  Quan sigui necessari, en algunes operacions de manteniment 
per exemple, treballar amb el braç, aixecat, s’utilitzarà puntals per a evitar 
que bolqui. 

 - Es descarregarà la terra a una distancia prudencial del cantell de la rasa. 
 
B.4.- Camions 

- Disposaran de senyalització acústica i òptica automàtica, al col·locar la 
palanca de canvi en la posició de marxa enrera. 
- Haurà d'existir una persona que faciliti les maniobres assenyalades 
anteriorment, així com aquelles d'aproximació al buidat o cantell d'excavació, 
independentment de la col·locació de topes que impedeixin d'una manera 
efectiva la caiguda del camió o de la màquina. 
- Es comprovarà freqüentment l'estat dels frens. 
- Es podrà bloquejar la direcció quan s'estigui aturat. 

 - Es comprovarà periòdicament tots els seus comandaments i llums. 
 - Es disposarà d'un extintor en la cabina. 
 - Es comprovarà abans de posar en marxa la maquina que no hi hagi 

persones ni obstacles al seu voltant. 
 - No transportar a persones en les màquines. 
 - Es conservarà adequadament les vies de servei. 
 
 - No es carregarà per sobre de la cabina. 
 - En cas de reparació s’aturarà primer el motor. 
  
 - Al finalitzar el bombeig netejar la canonada amb la pilota d'esponja, posant 

la reixeta en l'extrem. 
 - Si una vegada introduïda la bola de neteja i carregat el compressor, 

s'hagués d'obrir la comporta abans d'efectuar el tret, s'eliminaria la pressió 
prèviament. 

 
 
B.7.- Compressors 
 
 - Mai es greixaran, netejaran o posarà oli a mà, a elements que estiguin en 

moviment, ni s'efectuaran treballs de reparació, registre, control, etc.  
Tampoc s'utilitzaran raspalls, draps i, en general, tots els mitjans que puguin 
ser enganxats portant darrera seu un membre a la zona de perill. 

 - El greixatge ha de fer-se amb precaució, ja que un excés de greix o d'oli 
pot ser, per elevació de temperatura, capaç de provocar la seva inflamació, 
podent ser I'origen d'una explosió. 

 



 
 - El filtre d'aire ha de netejar-se diàriament. 
 - La vàlvula de seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a 

I'efectiva d'utilització.  Aquest reglatge ha de fer-se freqüentment 
 - Les proteccions i dispositius de seguretat no s'han de treure ni ser 

modificats pels encarregats dels aparells : només podran autoritzar un canvi 
d'aquests dispositius els caps responsables, adoptant immediatament medis 
preventius del perill que puguin ocasionar i reduir-los al mínim.  Una vegada 
finalitzats els motius del canvi, s'han de col·locar de nou les proteccions i 
dispositius amb la eficiència d'origen. 
- Les corrioles, corretges, volants, arbres í engranatges situats a una alçada 
de fins a 2'5 m. s'hauran de protegir.  Aquestes proteccions hauran de ser 
desmuntables per ais casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de 
peces, etc. 
- Estaran dotats, en el cas de motors elèctrics de presa de terra i en cas de 
motors de benzina de cadenes, per a evitar l'acumulació de corrent estàtica. 
- S'ha de proveir d'un sistema de bloqueig per a aturar l'aparell.  El mètode 
més simple és refermar-lo amb un sistema de pany, la clau la deurà portar la 
persona destinada a la manipulació d'aquests. 
- Si el motor fos de bateria, s'ha de tenir en compte els següents riscos: 

 
 *   En les seves proximitats es prohibirà fumar, encendre foc, etc. 
 *    Utilitzar eines a'illants amb la finalitat d'evitar curtcircuits. 
 *    Sempre que sigui possible s'empraran bateries blindades que 

portin els borns   intermitjos totalment coberts. 
*           Quan es pretengui arrencar una màquina amb la bateria 

descarregada             utilitzant una altre bateria connectada a la 
primera, es cuitarà que la connexió dels pols sigui del mateix 
signe i que la tensió de la bateria sigui idèntica. 

 
 
Tarragona, febrer de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Enginyer Industrial Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS 
 
 
2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ  
 

ESTATUT DELS TREBALLADORS Llei 811980 de 10 de març 

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS Llei 3111995 de 8 de novembre 

CAPÍTOL VII DEL REGLAMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 
31 de gener de 1971 

 
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 9 de març, 
de 1971 

 
REGLAMENT DE SEGURETAT EN EL TREBALL EN LA INDÚSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES Ordre de 20 de maig de 1952 

 
ORDENANÇA DE TREBALL EN LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA Ordre de 28 
d'agost de 1970. 

 
CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
IMPLANTACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT D'INCLUSIÓ D'UN ESTUDI DE SEGURETAT 
EN EL TREBALL EN ELS PROJECTES D'EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES R.D. 555186 
de 21 de febrer 

 
MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES CORRESPONENT A OBRES EN LES QUE SIGUI 
OBLIGATORI UN ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 20 de 
setembre de 1986. 

 
REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ Decret 2413173 de 20 de 
setembre 

 
REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ Decret 3151168 de 28 
de novembre 
REGLAMENT DE SEGURETAT EN LES MAQUINES R.D. 1495186 de 26 de maig 

DISPOSICIONS D'APLICACIÓ SOBRE MÀQUINES R.D. 1435192 de 27 de novembre 

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES Ordre de 23 de maig de 1977 I 
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 

 
REGLAMENT D'APARELLS A PRESÓ R.D. 1244179 de 4 d'abril I INSTRUCCIONS 
TÈCNIQUES REGLAMENTÀRIES 
CONDICIONS PER LA COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ 
INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL R.D. 1407192 de 20 
de novembre 

 
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ 
AL SOROLL DURANT EL TREBALL R.D. 1316189 de 27 d'octubre 

 
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN ELS CENTRES I LOCALS DE TREBALL R.D. 
1403/86 de 9 de maig 

 
INSTRUCCIÓ 8.3-IC SOBRE SENYALITZACIÓ, BALISAMENT, DEFENSA,    NETEJA i 
ACABAMENT D'OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT Ordre de 31 d'agost de 1987. 

 
REORGANITZACIÓ DELS SERVEIS MÈDICS D'EMPRESA Decret 1036159 de 10 de juny 



REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS D'EMPRESA Ordre de 21 de novembre de 1959 

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL Ordre de 16 
de desembre de 1987 

 
 
2.2.- RESPONSABILITATS LEGALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I  
SALUT EN EL TREBALL  
 
L'empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del compliment 
de les obligacions que imposi l'OGSHT i la LPRL, respecte ais treballadors que aquells ocupin en 
els centres de ¡'empresa principal. 
 
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball no 
excluirá la de les persones que treballin al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o 
subalternes, sempre que a qualsevol d'elles pugui ser-li imputada, per acció o omissió, l'acció 
comesa. 
 
En l'exercici de la seva potestat disciplinaria i conforme al procediment legalment establert, 
l'empresari podrà sancionar, bé directament a proposta del Comitè de Seguretat i Salut, en el seu 
cas, als treballadors que prestin servei en l'empresa i infringeixin els preceptes de l'OGSHT, de la 
LPRL, i disposicions complementàries o incompleixin les instruccions que a l'efecte li siguin 
donades pels seus superiors. 
 
2.3.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  
 
2.3.1.- RECONEIXEMENTS MÈDICS 
 
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva 
contractació i, periòdicament, un cop l'any. 
2.3.2.- SERVEIS MÈDICS 
 
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, 
en compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (Ordre de 21 de novembre de 1959). 
 
2.3.3.- FARMACIOLA  
 
En l'oficina administrativa d'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existirà una 
farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim serà el següent: 
 

- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 961 
- Tintura de iode 
- Mercurocromo 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó hidròfil 
- Vendes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
- Tònics cardíacs d’urgència 
- Torniquet 

 - Bosses de goma per aigua o gel 
 - Guants esterilitzats 
 - insulina 
 - Hervidor 
 - Agulles per injectables 
 - Termòmetre clínic 

 



Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, serà necessari disposar 
de maletins que continguin el material imprescindible per atendre petites cures. 
 

Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament. 

2.3.4.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  

En un lloc molt visible es disposarà d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles 
accidentats. 
 
2.4.- NOTIFICACIÓ, INVESTIGACIÓ I REGISTRE D'ACCIDENTS  
 
2.4.1.- NOTIFICACIÓ OFICIAL D'ACCIDENTS DE TREBALL  
 
El format s’ajustarà al model emès per l'Ordre de 16 de desembre de 1987. 
 
L'informe d'accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes 
d'accidents anteriors, que conportin l'auséncia de l'accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia 
(exceptuant el dia en que succeí l’accident, prèvia baixa mèdica.  Es remetrà en el termini màxim de 
cinc dies hàbils des de la data en que es produí l'accident o des de la data de la baixa mèdica. 
 
En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir, 
excloent els d'anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents situacions: 
 

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la 

plantilla de l'empresa) 
 
L'empresari, amés de complimentar l'informe, comunicarà aquest fet, en el termini màxim de 24 
hores, per telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l'Autoritat Laboral de la província a on 
hagi succeït l'accident, així com una breu descripció del mateix. 
 
2.4.2.- INFORME INTERN D’ACCIDENT  

S’informarà de l'accident ais Serveis Centrals de l'empresa en els següents casos: 

  - Que provoqui la mort del treballador 
  - Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat 
  - Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la 

plantilla de l'empresa) 
 
2.4.3.- ÍNDEX DE CONTROL 
 
Els índex d’accidentalitat més representatiu són els següents: 
 
2.4.3.1.- índex d’incidència 
 
1.1. = (nl d'accidents 1 nº de treballadors) * 1 00 
 
2.4.3.2.- índex de freqüència 
 
I.F. = (nº d'accidents amb baixa 1 nº de hores treballades) * 1 0 
 
 
2.4.3.3.- índex de gravetat 
 
I.G. = (nº jornades perdudes per accidents amb baixa 1 n" hores treballades)  *  1 0 



 
2.5.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT  
 
L'empresa constructora disposarà d'un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis.  Entre les 
diferents funcions d'aquests, figura l'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant 
l'execució dels treballs. 
 
També disposarà de Servei de Prevenció mancomunats a través d'una Mútua d'Accidents de 
Treball i Enfermetats Professionals. 
 
2.6.- MESURES D’EMERGÈNCIA  
 
L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures 
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 
designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que haurà de 
posseir la formació necessària. 
 
Per l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin 
necessàries amb serveis externs a ¡'empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, 
assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de forma que quedi gramatitzada 
la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 
 
2.7.- INFORMACIÓ I FORMACIÓ 
 
Tots els treballadors rebran a l'ingressar en l'obra instrucció sobre els rics i perills que puguin 
afectar-lis en els seu treball i sobre la forma, mètodes i processos que tenen que observar per 
prevenir-los i evitar-los. 
 
En l'entrenament es ressaltarà l'observància de la normativa legal vigent que pugui afectar-lis, de 
les que rebran còpia escrita en forma de "Fitxes Tècniques de Seguretat. 
 
2.8.-CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les prendres de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, rebutjant al seu termini. 
 
2.8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS  
 
Tot element de protecció personal serà conforme a la normativa europea.  En els casos en que no 
existeixi norma oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
 
L'empresa disposarà en obra d'una reserva d'aquests, de forma que quedi garantitzat el seu 
subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d'ells. 
 
En aquesta previsió s'ha de tenir en conte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 
 
A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions 
individuals. 
 
2 8.1.1.- Protecció de la cara  
Els medis de protecció de la cara podran ser varis. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. - Podran ser de malla metàl·lica fina o provistes d'un visor 
amb vidre inastillable. 
 
En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l'aparellatge de la pantalla 
haurà d'estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en previsió 
de cegament. 
 



En els treballs de soldadura s’utilitzarà pantalla amb mirilles de vidre fosc protegit amb altre vidre 
transparent i fàcilment recanviables ambdós.  Les pantalles per soldadura hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o, en el seu defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que s'utilitzin per soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica en el seu exterior, 
amb el fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinza de soldar. 
 
2.8.1.2.- Protecció de la vista  
La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de 
disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no redueixin en lo possible el camp visual. 
- Quan es treballs amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i 
ben ajustades al rostre, i amb visor amb tractament antiantelar. 
-  Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 
protectores de tipus 'panoràmica' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

 
Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades i altres defectes. 
 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets.  Seran d'ús individual. 
 
2.8.1.3.- Vidres de protecció 
 
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombones, mots, ondulacions i altres defectes. 
 
Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran focus i tindran el grau de protecció contra 
radiacions adequat. 
 
Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d'homologació, se li podran 
proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres 
correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat. 
 
 
2.8.1.4.- Protecció dels oïdes 
 
Quan el nivell] de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dBA, serà obligatori l'ús 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals 
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
 
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coxinet, taps, etc. 
La protecció dels pavellons de l'o'ide es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 

Els elements de protecció auditives seran sempre d'ús individual. 

2.8.1.5.- Protecció de les extremitats inferiors 

Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adoptada ais riscs a 
preveure. 
 
En treballs amb riscs d'accidents mecànics en els peus, serà obligatori l'ús de calçat de seguretat 
amb reforç metàl·lic a la puntera i a la plantilla. 
 
Front al risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s’utilitzarà calçat amb pis de 
cautxú, neopré o poliuretà, i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del cuir amb 
la sola. 
 
La protecció front l'aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de goma. 



 
Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà pels soldadors amb l'ús de polaines de cuir, 
amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
2.8.1.6.- Protecció de les extremitats superiors 

La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 

Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els 
riscs del treball a realitzar. 
 
Per les maniobres amb electricitat hauran d'utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o 
matèries plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut 
fabricats, prohibint-se l'ús d’altres guants que no compleixin els requisits exigits. 
 
2.8.1.8.- Protecció del cap 
 
Quan existeixin risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 
preceptiva la utilització de cascos protectors. 
 
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d'adaptació al cap.  Podran tenir 
la subjecció ajustable. 
- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituïbles fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic. 
- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan 

no se'ls hi aprecia exteriorment deterioro.  Es considerarà un envelliment del material 
en un termini d'un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats de baixa, 
encara que aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 

 
 
- Seran d'ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres 

persones, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el cap. 
 
2.8.1.10.- Cinturons portaeines  
 
S'utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d'elements a plantes inferiors 
per les que puguin treballar o transitar persones. 
 
2.8.1.11.- Roba de treball  
 
Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscs d'accident o enfermetats professionals o el 
seu treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l'ús de roba de treball que li 
serà facilitada per la seva empresa. 
 
Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 
 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a 
les condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 
 
 
 
- Ajustarà bé al cos de¡ treballador, sense perjudici de la seva comoditats i facilitat de 
moviments. 



- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin 
llargues, ajustaran perfectament ais punys. 
- S'eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, 
botons, parts girades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el perill 
d'enganxades. 
- En els treballs amb risc d'accident, es prohibirà l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 
tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

 
En els casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
 
Sempre que sigui necessari, es dotarà al treballador de delantals o mandils per soldadures, armilles, 
faixes antivibratories o cinturons lumbars per la protecció contra sobreesforços. 
 
2.8.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
2.8.2.1.- Senyalització  normalitzada de seguretat  
 
Es col·locarà en tots el llocs l'obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, 
recordar obligacions d'usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la 
situació de medis de seguretat. 
 
2.8.2.2.- Barreres de tancament o de defensa  
Les barreres de tancament s'ajustaran ais models indicats en la 8.3.IC i seran reflectant,. 

Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 

2.8.2.3.- Balisament lluminós  

Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a l'obra, mitjançant 
guirnalda per llums i portalàmpades d'alimentació autònoma. 
 
2.8.2.4.- Balises  
 
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3,1C. :Les del tipus BA-1 (conos) tindran un pes 
mínim de 7 kg. 
 
2.8.2.5.- Senyalització normalitzada de tràfic  
 
Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i 
vianants ho facin precís. 
 
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de la 
senyals, barreres de tancament, balises, etc. 
 
Les senyals de tràfic i d'il·luminació hauran d'estar subjectes de tal manera, que en cas d'existir una 
col·lisió de vehicle, aquests no surti volant. 
 
2.8.2.6.- Senyalització per treballs nocturns  
 
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o 
vehicles disposaran d'una senyal de caracterització (llum groga). 
 
2.8.2.7.- Pòrtic de limitació de gàlib  
 
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles en els llocs 
propers destructores al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 
 
2.8.2.8.- Avisador acústic en vehicles  
 
Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles i maquinaria d'obra. 



 
2.8.2.9.- Cobertes i guariments per màquines 
 
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, 
contactes tèrmics, projeccions, talis, etc, amb cobertes o guariments. 
 
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin previstos les maquines o eines 
que utilitzi. 
 
2.8.2.10.- Extintors  
 
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsibles, i es revisaran cada sis 
mesos coma màxim. 
 
2.8.2.11.- 11.luminació provisional d’obra 
 
S’instal·larà una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i circulació interior 
de l'obra, alimentada per transformador de seguretat de 24 V. 
 
2.8.2.12.- Interruptors diferencials i preses de terra 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a 
força. 
 
La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que garanteixi d'acord amb la sensibilitat 
de l'interruptor diferencia¡, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà 
periòdicament, i al menys en l’època més seca de l'any. 
 
2.8.2.13.- Baranes 
 
Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d'alçada superior a 2 m i en els 
costat oberts de les escales fixes. 
 
Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol. 
 
2.8.2.14.- Plataformes i passarel·les 
 
Tindran com a mínim 60 cm d'ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran 
dotades de baranes reglamentaries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 
 
2.8.2.15.- Cable de subjecció del cinturó de seguretat 
 
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a 
la seva funció protectora. 
 
2.9.-CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS  

2.9.1.- ESCALES MANUALS  

Les de fusta tindran les bancades d'una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats. 
 
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús 
per alçades superiors a 7 m. 
 
Per airades més grans, serà obligatori l'ús d'escales especials susceptibles de ser fixades 
sòlidament pel seu cap i la seva base i serà obligatori la utilització de cinturó.  Les escales de carro 
estaran dotades de baranes i altres dispositius que evitin les caigudes. 
 
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 



 
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc, antilliscants en el peu i de ganxet de 
subjecció en la part superior. 
 

Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 

Si se suportessin en pal s'utilitzaran abrasadores. 

Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s'utilitza una escala manual. 

La distancia entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, serà la quarta part de la 
longitud de ¡'escala fins el punt de suport. 
 
Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva 
obertura i de topes en el seu extrem superior. 
 
2.9.2.- SERRES CIRCULARS PER A FUSTA  
 
Estaran dotades de ganivet divisor la qual distancia al disc serà de 3 mm. com a màxim i espessor 
igual al gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior. 
 
Tindran protector de disc que estarà lligat a la part superior del ganivet divisor. 
 
Estaran dotades d'un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva 
posada en marxa accidental. 
 
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 
 
Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de protecció, inclòs en la 
mànega d'alimentació d'energia elèctrica. 
 
L'operari portarà pantalla protectora. 
 
2.9.3.- GANXOS 
 
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d'utilització i hauran d'estar provistos de pestell de 
seguretat. 
 
2.9.4.- CABLES  
 
Els cables no tindran defectes apreciables ( filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, 
etc.). Per això hauran de revisar-se amb freqüència. 
 
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent: 
 

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 
- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 
- La forma més practica per a tallar un cable es per mitja de bufador. També pot utilitzar-

se una cisalla. 
- El greixatge protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 
- S’emmagatzemaran en llocs secs i be ventilats. 

 
2.9.5.- ESLINGUES 
 
Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haurà de seguir l'indicat a la taula 
següent per a saber el nombre de gossets i la distancia entre ells: 
 
Distancia del cable  núm. de gossets  Distancia entre gossets 
 



Fins a 12 mm 3 6 diàmetres 
12 mm. a 20 mm 4 6 diàmetres 
20 mm. a 25 mm 5 6 diàmetres 
25 mm. a 35 mm 6 6 diàmetres 
 
Mai s'ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 0, ja que si s'augmenti l'angle format 
pels ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 
 
Utilitzar preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 
 
S'evitaran els encreuaments d'eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell 
central. 
 
En funció de l’aplicació s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 
 
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 
 
 
2.9.6.- BASTIDES 
 
El pis de les bastides tindrà 60 cm. d'amplada mínima, í s’instal·larà barana amb sòcols en el 
perímetre obert de les bastides, a partir de 2 m. d'alçada. 
 
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran provistos d’un 
sistema de drenatge. 
 
Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d'ample i 5 cm. de gruix, de 
fusta ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments. 
 
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s'ha de retirar algun tauló o 
safata, es treurá tot el pis. 
 
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes 
semblants. 
 
Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A 
mesura que es munta l’estructura, es travarà la bastida, al parament. 
 
Les bastides segon els tipus, compliran a més les següents normes: 
TUBULARS METÀL·LICS: 
 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la barana. 
- No es considera protecció la “Creu de Sant Andrés”. 
- S’instal·laran  en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el 

repartiment de les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 
- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 
- La barana que s’instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locarà just on acabi la 

plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana. 
- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l’estructura metàl·lica. 

 
2.10.- LLIURAMENT DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ  PERSONAL  
 
A cada treballador, se li exigirà la signatura d'un document, dissenyat a l'efecte, quan se li lliurin els 
elements de protecció personal. 
 
2.11.- MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ  PERSONAL  
 
A l’inicial la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el 
mateix es trobi en perfecte estat.  Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre 
la eficàcia de les proteccions esmentades, sol·licitarà la substitució de les mateixes. 



 
Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el 
treballador ho comunicarà al seu cap i sol·licitarà la substitució de l'equip defectuós. 
 
Al finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal 
convenientment.  Mai es deixaran abandonades a l'obra. 
 
 
 
 
 
2.12.- MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS  COL·LECTIVES 
 
Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, abans d'iniciar la jornada, corregint-se totes les 
deficiències observades. 
 
Així mateix, si durant la jornada s'observa l'alteració d'alguna d'elles, es corregirà immediatament. 
 
Durant el transcurs de l'obra, les proteccions col·lectives han de gramatitzar el mateix nivell de 
seguretat i eficàcia que el dia que es van instal·lar. 
 
 
 
Tarragona, febrer de 2010 
 
 
 
 
 
 
L’Enginyer Industrial Municipal 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESSUPOST 

 
 
 
 
El pressupost d'execució per contracta en partida alçada a justificar, de l'Estudi de 
Seguretat i Salut de l'obra de "Millores Medi Ambientals en el Sector de Residus a 
TARRAGONA, 104 illes de contenidors soterrats, s'estima en un total de VINT-I-
QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS 
(24.790,36 €uros,-). 
 
 
 
 
Tarragona, febrer de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Enginyer Industrial Municipal 
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