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1. Dades de l´obra 
 
1.1. Dades generals de l´obra 

Nom o raó social Aigües de Blanes, S.A 

Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es treballa 

Reforma xarxa d'aigua potable i clavegueram C Vescomtes de Cabrera 1-9 de Blanes 

Situació de l'obra a construir Reforma xarxa d'aigua potable i clavegueram C vescomtes de cabrera 1-9 de Blanes 

Tècnic autor del projecte Juan Ruiz Castro - Enginyer Industrial col.nº 20.021 

Director d'obra Juan Ruiz Castro - Enginyer Industrial col.nº 20.021 

Coordinador de seguretat i salut 
durant l'execució de les obres 

Jaume Valentí Santiago- nº col. legiat 1178 

 
 
 

2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l´obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual 
d'esta obra que té com a objecte: 
 
A) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa 
Contractista Aigües de Blanes, S.A.  adjudicatària del projecte de Reforma xarxa d'aigua potable i 
clavegueram C vescomtes de cabrera 1-9 de Blanes , respecte  a este ESTUDI de SEGURETAT i 
SALUT. 
B) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel 
PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa 
Contractista.  
D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de 
garantir el seu èxit. 
E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva 
administració.  
F) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca per a 
implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: Reforma xarxa d'aigua potable i clavegueram C 
vescomtes de cabrera 1-9 de Blanes , sense accidents ni malalties professionals, al complir els 
objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a 
norma fonamental d'este document contractual. 
 
 

2.2. Principis mínimes de seguretat i salut aplicats en l´obra 
 
2.2.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l´obra 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol 
desplaçament pugi afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixen una resistència 
suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el 
treball es realitze de manera segura.  
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2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:  

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’ajustarà a allò que s'ha disposat 
en la seva normativa específica.                           
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill 
d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra 
els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.       
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà 
en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs 
i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.  
 

3. Vies i sortides d'emergència:  
a) Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament 
possible en una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de 
màxima seguretat per als treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de 
l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de 
persones que puguin estar present en ells. 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial 
Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà 
resistència suficient. 
e) Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen 
accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se 
sense traves en qualsevol moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixen 
il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.  

 
4. Detecció i lluita contra incendis:  

a) Es preveurà un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos 
necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran 
amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. 
Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el 
treball. La senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.  

 
5. Ventilació:  

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 
treballadors, aquests disposaran d'aire net en quantitat suficient. 
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de 
funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva 
salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de 
control que indiqui qualsevol avaria.  

 
6. Exposició a riscos particulars:  

a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius 
(per exemple, gasos, vapors, pols). 
b) En el cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual 
pugi contenir substàncies tòxiques o nocives, no tenir oxigen en quantitat suficient o ser 
inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a 
previndre qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, 
quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes 
precaucions perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.  
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7. Temperatura: 
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les 
càrregues físiques imposades als treballadors.  

 
8. Il·luminació:  

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que 
sigui possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient 
durant la nit i quan no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació 
portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o 
influirà en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació 
estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per 
als treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin 
particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà 
d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.  

 
9. Portes i portes grans:  

a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi sortir 
els rails i caure. 
b) Les portes i portes grans que s'obrin cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat 
que els impedeixi baixar-se. 
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran 
senyalitzats de manera adequada. 
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de 
vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui 
segur per aquests. Les portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre 
expedites en tot moment. 
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. 
Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i 
també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema 
d'energia s'obrirà automàticament.  
 

10. Vies de circulació i zones perilloses:  
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de 
càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es 
puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls hagi destinat i de 
manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'aquestes vies de circulació no 
corrin cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 
incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan 
d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de 
seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar 
presents en el recinte. Es senyalitzarà clarament les vies i es procedirà regularment al seu 
control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de 
les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si en l'obra hi hagués zones d'accés limitat, estaran equipades amb dispositius que eviten 
que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures 
adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de 
perill. Aquestes zones estaran senyalitzades de mode clarament visible. 

 
11. Molls i rampes de càrrega:  

a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues 
transportades. 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       5 

 

b) Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la 
seguretat que els treballadors no puguin caure.  

 
12. Espai de treball:  

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen 
de la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència 
de tot l'equip i material necessari.  

 
13. Primers auxilis:  

a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures 
per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o 
afectats per una indisposició sobtada. 
b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixen, es comptarà amb un o 
diversos locals per a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers 
auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al 
Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de 
primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible 
indicarà la direcció i el nombre de telèfon del servei local d'urgència.  

 
14. Serveis higiènics:  

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició 
vestuaris adequats. 
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i 
instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecar, si fora necessari, la seva 
roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), 
la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'aquest apartat, 
cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes 
personals baix clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixi, es posarà a disposició dels 
treballadors dutxes apropiades, en nombre suficient. 
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti 
sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, 
calent i freda. 
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà 
d'haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si es necessari, prop dels 
llocs de treball i dels vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i 
els altres serà fàcil. 
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de 
descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un 
nombre suficient d'excusats i de lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es 
preveurà una utilització per separat dels mateixos.  

 
15. Locals de descans o d'allotjament:  

a) Quan ho exigeixen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus 
d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors 
podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats 
amb un nombre de taules i de seients amb respatller d'acord amb el nombre de treballadors. 
c) Quan no existeixen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus 
d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball. 
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d) Quan existeixen locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en nombre 
suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Aquests locals estaran 
equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respatller acords al nombre de treballadors, i 
es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors 
d'ambdós sexes. 
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per 
als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.  

 
16. Dones embarassades i mares lactants:  

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.  
 
17. Treballadors minusvàlids:  

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors 
minusvàlids. Aquesta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, 
escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per 
treballadors minusvàlids.  

 
18. Consideracions diverses:  

a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin 
clarament visibles i identificables. 
b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda 
apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels 
llocs de treball. 
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a 
preparar els seus menjars en condicions de seguretat i salut. 

 
2.2.2. Disposicions mínimes especifiques relatives als llocs de treball en l`obra 
en l`exterior dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran 
sòlids i estables tenint en compte:  

 
1° El nombre de treballadors que els ocupen. 
2° Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tenir que suportar, així com la seva 
distribució. 
3° Els factors externs que poguessin afectar-los. 

 
En el cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no posseeixen 
estabilitat pròpia, es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i 
segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de 
tals llocs de treball. 
b) Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de 
qualsevol modificació de l'alçada o de la profunditat del lloc de treball.  

 
2. Caigudes d'objectes:  

a) Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això 
s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.  
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones 
perilloses. 
c) Els materials de recollida, equips i ferramentes de treball es col·locaren o 
emmagatzemaren de manera que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.  

 
3. Caigudes d'alçada: 

a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents 
en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura 
superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció 
col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima 
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de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i una protecció 
intermèdia que impedeixen el pas o lliscament dels treballadors. 
b) Els treballs en alçada només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips 
concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, 
plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fos possible, es 
disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o 
altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es 
verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les 
seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no 
utilització o qualsevol altra circumstància.  

 
4. Factors atmosfèrics:  

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre 
la seva seguretat i la seva salut.  

 
5. Bastides i escales: 

a) Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti 
que es desplomen o es desplacen accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, 
protegiran i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a 
caigudes d'objectes. Les mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-
los. 
c) Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:  

 
1° Abans de la seva posada en servei. 
2° A intervals regulars d'ara en avant. 
3° Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, 
sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que pugui afectar la seva resistència o a 
la seva estabilitat.  

 
d) Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball.  

 
6. Aparells elevadors:  

a) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que 
s'ha disposat en la seva normativa específica.  
b) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements constitutius, 
els seus elements de fixació, ancoratges i suports: 

 
1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què 
estiguin destinats. 
2° S'instal·laran i utilitzaran correctament. 
3° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
4° Seran manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada.  
 

c) En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat es col·locarà, de manera visible, la 
indicació del valor de la seva càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents 
d'aquells a què estiguin destinats.  

 
7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:  

a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran 
a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica. 
b) Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de 
materials: 
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1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui 
possible, els principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran correctament.  
 

c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i 
manipulació de materials rebran una formació especial. 
d) S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua 
vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials 
estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la 
aixafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.  

 
8. Instal·lacions, màquines i equips:  

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seva normativa específica. 
b) Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense motor: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui 
possible, els principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindrà en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
4° Se Seran manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva 
normativa específica.  
 

9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:  
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a 
localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de 
distribució. 
b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions 
adequades:  

 
1° Per a previndre els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes de 
persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntalament, blindatge, 
fitació, talussos o altres mesures adequades. 
2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures 
adequats. 
3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es 
mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la 
salut.  
4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es 
produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.  
 

c) Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran 
allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de 
la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del 
terreny.  

 
10. Instal·lacions de distribució d'energia:  

a) Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia 
presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, 
verificades i senyalitzades clarament. 
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c) Quan existeixen línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es 
desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si això no fos possible, es 
col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats 
de les mateixes 

 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:  

a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces 
prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es podran muntar 
o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcularan, 
muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin 
sotmesos. 
c) S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills 
derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

 
12. Altres treballs específics.  

a) Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors 
s'estudiaran, planificaran i mamprendran sota la supervisió d'una persona competent i es 
realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
b) En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin 
necessàries, en atenció a l'alçada, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar 
la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o 
prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives adequades per a evitar que els 
treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través seu. 
c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a 
allò que s'ha disposat en la seva normativa específica. 
d) Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència 
suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de 
perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o 
el desmuntatge d'un atall es realitzaran únicament sota la vigilància d'una persona 
competent. Així mateixos els atalls seran inspeccionades per una persona competent a 
intervals regulars. 
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3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les 
característiques de l ´obra i que hauran de ser tinguts en  compte 
durant la seva execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa 
d'obligada aplicació que a continuació se cita. 
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'una altra Normativa específica 
que pogués trobar-se en vigor. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que té per objecte promoure la 
Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les 
activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball . L'art. 36 de la Llei 50/1998 
d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 
 
• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 

professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
administracions públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives 
organitzacions representatives. 

 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 
 
• Amb les modificacions de l'art. 1 i annexos III i VII, establertes pel Reial Decret 598/2015, de 3 de 

juliol 
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
• Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, 

Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres. 

• El Reial Decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i del Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que té per objecte promoure la 
Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de 
les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 
50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 

• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
administracions públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives 
organitzacions representatives. 

• Es tindrà especial atenció a: 
 

CAPÍTOL I: Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions. 
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CAPÍTOL III: Dret i obligacions, amb especial atenció a: 
 

Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva. 
Art. 16. Avaluació dels riscos. 
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció. 
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors. 
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
Art. 21. Risc greu i imminent. 
Art. 22. Vigilància de la salut. 
Art. 23. Documentació. 
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials. 
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

 
CAPÍTOL IV: Serveis de prevenció 
 

Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals. 
Art. 31.- Serveis de prevenció. 

 
CAPÍTOL V: Consulta i participació dels treballadors. 
 

Art. 33.- Consulta als treballadors. 
Art. 34.- Drets de participació i representació. 
Art. 35.- delegats de prevenció. 
Art. 36.- Competències i facultats dels delegats de prevenció. 
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels delegats de prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 
CAPÍTOL VII: Responsabilitats i sancions. 
 

Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat. 
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Art. 44.- Paralització de treballs. 
Art. 45.- Infraccions administratives. 
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus. 
Art. 49.- Sancions. 
Art. 50.- Reincidència. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions. 
Art. 52.- Competències sancionadores. 
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració 

 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, que desenvolupa la llei anterior a la seva nova òptica entorn de la planificació de la 
mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les 
mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin 
tractament específic per la via normativa adequada és prevista en l'article 6 apartat 1, paràgrafs d i e 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Especial atenció al següent article del Reial Decret: 
 

CAPÍTOL I: Disposicions Generals. 
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva. 
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CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives. 
 
afectat per 
 
• RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, per qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció. 

• RD 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per 
promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que 
hagi donat a llum o en període de lactància 

• RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• RD 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció 
aliè (es DEROGA la disposició transitòria 2.4 últim paràgraf, per Reial Decret 38/2010, de 15 de 
gener). 

• RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció. 

 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
• DEROGA els capítols VIII a XII del títol II de l'Ordenança aprovada per Ordre de 9 de març de de 

1971. 
 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
 
• Especialment a la ITC-BT-33: - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 
• Es modifica amb efectes de 30 de juny de 2015, les ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 i 

BT-25, i afegeix la BT-52, per Reial Decret 1053/2014 , de 12 de desembre. 
• Es modifica l'art. 22, la ITC BT03, se substitueix el que indica i s'afegeixen les disposicions 

addicionals 1 a 4, per Reial Decret 560/2010, de 7 de maig. 
• SENTÈNCIA de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual 

s'anul·la l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament Electrònic per a baixa tensió, 
aprovat pel Reial Decret 842/2002 , de 2 d'agost. 

• Es deroga, i es modifica el que indica de la ITC-BT-40 del Reglament, per Real Decret 
244/2019, de 5 d'abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 

 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE de 13 de desembre del 2003), i especialment a: 
 

Capítol II Article desè punts Sis i Set. 
 
Es modifiquen els arts. 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53 de la Llei d'infraccions i 
sancions en l'ordre social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d'agost (Ref. BOE -A-2000-15060). 
I els arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i afegeix el 32 bis i les 
disposicions addicionals 14 i 15 a la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995 -
24.292). 
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Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 
 
Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 de 
18 de Juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 

DEROGA: 
- Capítol III del Reglament aprovat per Ordre de 20 de maig de 1952 (GAZETA) (Ref. 
BOE-A-1952-6695). 
- Capítol VII del Reglament aprovat per Ordre de 31 de gener de 1940 (GAZETA) (Ref. 
BOE-A-1940-1173). 
MODIFICA: 
- Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-A-1997-22614). 
- Annexos I i II i la disposició derogatòria única del Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol (Ref. BOE-A-1997-17824). 
- Annex I del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 

 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 
 

DEROGA: 
- En la forma indicada el Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre (Ref. BOE-A-1989-25805). 
TRANSPOSA: 
- La Directiva 2003/10 / CE, de 6 de febrer (Ref. DOUE-L-2003-80227). 
DE CONFORMITAT: 
-Amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a 
l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra. 
 

DEROGA: 
- Ordre de 26 de juliol de 1993 (Ref. BOE-A-1993-20513). 
- Resolució de 20 de febrer de 1989 (Ref. BOE-A-1989-4950). 
- Ordre de 22 de desembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-28548). 
- Resolució de 8 de setembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-23108). 
- Ordre de 7 de gener de 1987 (Ref. BOE-A-1987-891). 
- l'Ordre de 31 d'octubre de 1984 (Ref. BOE-A-1984-24732). 

 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial Decret 1627/1997, en el qual 
s'introdueix la disposició addicional única: Presència de recursos preventius en obres de construcció. 
 
• MODIFICA els arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 i 36 i AFEGEIX el 22 bis, 31 bis, 33 bis i les 

disposicions addicionals 10, 11 i 12 del Reglament aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener (Cap Ref. BOE-A-1997-1853). 

• AFEGEIX una disposició addicional única al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-
A-1997-22614). 
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Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
• MODIFICA els arts. 8, 11, 12 i 13 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, text refós 

aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (Ref. BOE-A-2000-15060). 
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 
sobre el Reial Decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 de 
l'esmentat RD 1627/1997. 
 
• MODIFICA els arts. 11 i 15, per Reial Decret 337/2010, de 19 de març (Ref. BOE-A-2010-4765). 
• AFEGEIX una disposició addicional 7, per Reial Decret 327/2009, de 13 de març (Ref. BOE-A-

2009-4260). 
 
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció. 
 
• AFEGEIX una disposició addicional 7 al Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost (Ref. BOE-A-

2007-15766). 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
• MODIFICA l'art. 8.1.b) .10 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre (Ref. BOE-A-2002-

1697). 
 
Decisió del Comitè Mixt de l'EEE nº 105/2008, de 26 de setembre de 2008, per la qual es 
modifica l'annex XVIII (Salut i seguretat en el treball, dret laboral i igualtat de tracte per a 
homes i dones) de l'Acord EEE. 
 
• MODIFICA l'annex XVIII de l'Acord EEE, aprovat per Decisió 1/94, de 13 de desembre de 1993 

(Ref. DOUE-L-1994-80086). 
 
Decisió de el Comitè Mixt de l'EEE nº 36/2009, de 17 de març de 2009, per la qual es modifica 
l'annex XVIII (Salut i seguretat en el treball, dret laboral i igualtat de tracte per a homes i 
dones) de l'Acord EEE. 
 
• MODIFICA l'annex XVIII de l'Acord EEE aprovat per Decisió 1/94, de 13 de desembre de 1993 

(Ref. DOUE-L-1994-80086) 
 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, especialment a: 
 
• Article 7. Modificació del Reial decret llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents 

administratives, financeres, fiscals i laborals. 
• Article 8. Modificació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
• ES DEROGA l'art. 11, per Llei 32/2014, de 22 de desembre (Ref. BOE-A-2014-13359). 
 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
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• DEROGA: l'art. 18 i MODIFICA el 19.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-A-

1997-22614). 
• Deroga la disposició transitòria 3 i MODIFICA els arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 i 

la disposició final 1 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
• MODIFICA arts. 11 i 15 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost (Ref. BOE-A-2007-15766). 
 
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació 
d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per 
realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. 
 
• ES MODIFICA els arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposició addicional 2 i l'annex II, per Ordre ESS / 

2259/2015, de 22 d'octubre (Ref. BOE-A-2015-11654). 
• DEROGA l'Ordre de 27 de juny de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855). 
• DESENVOLUPA el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i altres reials decrets: RD 485 / 97, 
el RD 665/97 i el RD 374/2001 
 
MODIFICA: 
• Arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d) del Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril (Ref. BOE-A-2001-8436). 
• Arts. 2.1 i 2, 4, 10.1.c) i la denominació de l'annex I del Reial decret 665/1997, de 12 de maig 

(Ref. BOE-A-1997-11145). 
• Art. 1 i annexos III i VII del Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668). 
• Annexos I, VII i VIII del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
• MODIFICA els arts. 11, 18, 23 i 25 a 28 del Reglament aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Ordre ESS / 2259/2015, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de 
setembre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades. 
 
• MODIFICA Arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposició addicional 2 i l'annex II de l'Ordre TIN / 2504/2010, 

de 20 de setembre (Ref. BOE-A-2010-14843). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
dels Treballadors. 
 
• Qüestió 2960/2019 promoguda per suposada inconstitucionalitat de l'art. 52 d (Ref. BOE-A-2019-

10993). 
• Recurs 2206/2019 promogut contra determinats preceptes, en la redacció donada per Real 

Decret-llei 6/2019, d'1 de març (Ref. BOE-A-2019-7143) 
• ES MODIFICA l'art. 48.7 i la disposició addicional 19.2, per Llei 6/2018, de 3 de juliol (Ref. BOE-

A-2018-9268). 
• ES DEROGA l'art. 2.1.h), per Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig (Ref. BOE-A-2017-5270). 
 
 
DEROGA: 
 
• Disposició transitòria 2 de la Llei 1/2014, de 28 de febrer (Ref. BOE-A-2014-2219). 
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• Disposició transitòria única del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre (Ref. BOE-A-2013-
13426). 

• Disposició addicional 6 del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març (Ref. BOE-A-2013-2874). 
• Disposició transitòria 7 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol (Ref. BOE-A-2012-9364). 
• Art. 17 i les disposicions addicionals 6 i 9 i transitòries 5, 6, 9.1, 10 i 15 de la Llei 3/2012, de 6 de 

juliol (Ref. BOE-A-2012-9110). 
• Art. 5 i les disposicions addicional 5 i transitòries 1 i 2 del Reial decret llei 10/2011, de 26 d'agost 

(Ref. BOE-A-2011-14220). 
• Disposicions addicionals 1 i 3 i transitòries 1, 2 i 12 de la Llei 35/2010, de 17 de setembre (Ref. 

BOE-A-2010-14301). 
• Disposicions addicional 7 i transitòria 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (Ref. BOE-A-2006-

22949). 
• Disposicions addicional 4 i transitòria 2 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol (Ref. BOE-A-2001-

13265). 
• Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 

març (Ref. BOE-A-1995-7730). 
 
Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de 
setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. 
 
• AFEGEIX al Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre (Ref. BOE-A-1995-21346). 
 
Reial Decret 130/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius. 
 

DEROGA: 
- l'Ordre PRE / 2476/2015, de 20 de novembre (Ref. BOE-A-2015-12693). 
- la Resolució de 27 d'octubre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12596). 
- l'Ordre PRE / 2412/2014, de 16 de desembre (Ref. BOE-A-2014-13345). 
- l'Ordre PRE / 2035/2012, de 24 de setembre (Ref. BOE-A-2012-12086). 
- l'Ordre PRE / 2599/2010, de 4 d'octubre (Ref. BOE-A-2010-15361). 
- l'Ordre PRE / 1263/2009, de 21 de maig (Ref. BOE-A-2009-8481). 
- l'Ordre PRE / 532/2007, de 9 de març (Ref. BOE-A-2007-5044). 
- l'Ordre PRE / 174/2007, de 31 de gener (Ref. BOE-A-2007-2295). 
- l'Ordre INT / 703/2006, de 3 de març (Ref. BOE-A-2006-4687). 
- Reial Decret 277/2005, d'11 de març (Ref. BOE-A-2005-4113). 
- l'Ordre PRE / 2426/2004, de 21 de juliol (Ref. BOE-A-2004-13609). 
- Reial decret 230/1998, de 16 de febrer (Ref. BOE-A-1998-5934). 
- les instruccions tècniques complementàries 10.0.01 i 02 i 10.1.01 aprovades per l'Ordre de 20 
de març de 1986 (Ref. BOE-A-1986-8940). 

 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
 
• Ordre de 31 d'agost de 1987, per la qual s'aprova la instrucció 8.3-IC sobre senyalitzacions, 

abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 
 

- ES MODIFICA l'art. 48.7 i la disposició addicional 19.2, per Llei 6/2018, de 3 de juliol 
(Ref. BOE-A-2018-9268). 
- ES DEROGA l'art. 2.1.h), per Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig (Ref. BOE-A-2017-
5270). 

 
• Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en 

Seguretat i Salut en el treball. 
 
- ES MODIFICA l'art. 1 i annexos III i VII, per Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol (Ref. 
BOE-A-2015-7458). 
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• Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 

de treball (Annex 1, Apt. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre Annex IV. 

 
- ES MODIFICA l'annex I, per Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-

2004-19311). 
 
• Reial Decret 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 
 

- ES MODIFICA l'annex II, per Ordre de 25 de març de 1998 (Ref. BOE-A-1998-7341). 
•  
• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 

la utilització d'Equips de Protecció Individual. 
• Reial Decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos 

laborals. 
• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball. 
 

- ES MODIFICA els annexos I i II i la disposició derogatòria única, per Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 

 
• Reial Decret 833/1988, sobre residus tòxics i perillosos, tenint en compte: 
 

- ES DEROGA el que indica, per Reial Decret 180/2015, de 13 de març (Ref. BOE-A-
2015-3715). 
- ES MODIFICA els arts. 9.1 i 2, 19, 23, 30, 42 i 44.5, pel Reial Decret 367/2010, de 26 
de març (Ref. BOE-A-2010-5037). 
- ES DEROGA els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, en el que no s'oposin, de la 
Resta dels arts., Per la Llei 10/1998, de 21 d'abril (Ref. BOE-A-1998-9478). 
- ES MODIFICA: els art. 17, 37, 40 i l'annex I, i afegeix una disposició addicional, pel 
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). I l'art. 12, per 
Reial Decret 1771/1994, de 5 d'agost (Ref. BOE-A-1994-19135). 

 
• Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges. 
 

- ES MODIFICA: l'annex VI, per Reglament 2018/1480, de 4 d'octubre (Ref. DOUE-L-
2018-81619). 
- ES MODIFICA: l'art. 25 i S'AFEGEIX l'annex VIII, per Reglament 2017/542, de 22 de 
març (Ref. DOUE-L-2017-80529). 
- ES MODIFICA: l'art. 35.2 i l'annex II, per Reglament 1297/2014, de 5 de desembre 
(Ref. DOUE-L-2014-83641). 
- ES MODIFICA els annexos III i IV, per Reglament 605/2014, de 5 de juny (Ref. DOUE-
L-2014-81235). 

 
• Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022. 
• Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
- ES DEROGA: en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 
8/2010, de 31 de març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
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- ES DEROGA: l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre 
(Ref. BOE-A-2008-17630). 
ES MODIFICA: els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. 
BOE-A-2007-2205). 

 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971 (en aquells articles 
no derogats i consideracions que s'especifiquen a la taula següent): 

Ordenança general de seguretat i Higiene en el Treball 

A efectes de la OGSHT, cal esmentar els següents aspectes de la mateixa: 
 
ES DEROGA: 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 349/2003, de 21 de març (Ref. 

BOE-A-2003-6934). 
• el capítol VI del títol II, per Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (Ref. BOE-A-2001-

11881). 
• els capítols VIII a XII, per Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (Ref. BOE-A-1997-

17824). 
• el capítol XIII del títol II, per Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (Ref. BOE-A-1997-

12735). 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 665/1997, de 12 de maig (Ref. 

BOE-A-1997-11145). 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (Ref. 

BOE-A-1997-11144). 
• amb la Excepció indicada, els capítols I a V i VII del títol II, per Reial Decret 486/1997, 

de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 
• els títols I i III, per la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
• l'art. 31.9, pel Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre (Ref. BOE-A-1989-25805). 
 
ES DICTA DE CONFORMITAT: 
• aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució de 31 d'octubre de 

1986 (Ref. BOE-A-1986-32524). 
• Aprovant-se la Norma Tècnica Reglamentària Mt-22: Resolució de 23 de febrer de 

1981 (Ref. BOE-A-1981-6404). 
• aprovant la Norma Tècnica REGLAMENTÀRIA ESMENTADA: Resolució de 31 de 

gener de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3209). 
• aprovant la Norma Tècnica REGLAMENTÀRIA ESMENTADA: Resolució de 28 de 

juny de 1978 (Ref. BOE-A-1978-23228). 
• amb l'Ordenança, aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució 

de 12 de maig de 1978 (Ref. BOE-A-1978-15481). 
• amb l'Ordenança, aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució 

de 20 de març de 1978 (Ref. BOE-A-1978-10291). 

 
• Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols 

següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas 
d'incendi": 

 
Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi. 

 
• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del 

Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials. 
 

DEROGA: 
- Reial Decret 1513/1991, d'11 d'octubre (Ref. BOE-A-1991-25657). 
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- Instrucció aprovada per Ordre de 8 d'abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-8748). 
- Reglament aprovat per Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, (Ref. BOE-A-1986-
19507). 
- Reial Decret 2638/1985, de 18 de desembre, (Ref. BOE-A-1986-1814). 
- Reial Decret 2298/1985, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1985-25825). 
- Reial Decret 1678/1985, de 5 de juny (Ref. BOE-A-1985-19704). 
- Reial Decret 357/1985, de 23 de gener, (Ref. BOE-A-1985-4615). 
- Reglament aprovat per Ordre de 10 de desembre de 1975, (Ref. BOE-A-1975-26870). 

 
• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines. 
 

DEROGA: 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (Ref. BOE-A-1995-3323). 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (Ref. BOE-A-1992-27456). 
- Ordre de 23 de maig de 1977 (Ref. BOE-A-1977-13820). 
- MODIFICA els arts. 1.3, 2.1 i l'annex I.1.2 del Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost (Ref. 
BOE-A-1997-20731). 

 
• · Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat al BOE de 24 

de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 
- ES MODIFICA l'annex IV, per Ordre de 20 de febrer de 1997 (Ref. BOE-A-1997-4842). 
- ES DICTA DE CONFORMITAT, publicant la Informació complementària: Resolució de 
25 d'abril de 1996 (Ref. BOE-A-1996-12139). 
- ES MODIFICA per Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer (Ref. BOE-A-1995-5920). 

 
• Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat al BOE 22 de març-), pel 

qual es modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a 
la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de dels equips de protecció 
individual. 

• Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i 
publica el VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

• Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació. 
 

- ES MODIFICA l'art. 19.1, disposició addicional 1 i AFEGEIX les disposicions transitòria 
3 i derogatòria 3, per Llei 20/2015, de 14 de juliol (Ref. BOE-A-2015-7897). 
- S'AFEGEIX la disposició addicional 8, per Llei 9/2014, de 9 de maig (Ref. BOE-A-2014-
4950). 
- ES MODIFICA els arts. 2 i 3, per Llei 8/2013, de 26 de juny (Ref. BOE-A-2013-6938). 
- ES MODIFICA l'art. 14, per Llei 25/2009, de 22 de desembre (Ref. BOE-A-2009-
20725). 
- ES MODIFICA la disposició addicional 2, per Llei 53/2002, de 30 de desembre (Ref. 
BOE-A-2002-25412). 

 
• Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
 

- ES MODIFICA els arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d), per Reial Decret 598/2015, de 3 de 
juliol (Ref. BOE-A-2015-7458). 

 
DEROGA: 
-Reial Decret 88/1990, de 26 de gener (Ref. BOE-A-1990-2211). 
-Reglament aprovat per Ordre de 9 d'abril de 1986 (Ref. BOE-A-1986-10125). 
-El paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2 del Reglament aprovat per Decret 2414/1961, de 30 de 
novembre (Ref. BOE-A-1961-22449). 
TRANSPOSA: 
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-Directiva 2000/39 / CE, de 8 de juny (Ref. DOUE-L-2000-81014). 
-Directiva 98/24 / CE, de 7 d'abril (Ref. DOUE-L-1998-80770). 
DE CONFORMITAT 
--Amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
• Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. 
• Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
• Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
ES DEROGA: 
- en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 8/2010, de 31 de 
març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
- l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre (Ref. BOE-A-
2008-17630). 
ES MODIFICA: 
- els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. BOE-A-2007-
2205). 

 
• Reial Decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a 
grues torre per a obres i altres aplicacions (i les disposicions del Reial Decret 560/2010 pel qual 
es modifica la ITC MIE-AEM-2, els annexos II.7.b), V, VI i s'afegeixen les disposicions addicionals 
3 a 6). 

• ORDRE TAS / 2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les 
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part 
de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social (i la Resolució de 27 d'agost de 2008 per 
la qual es dicta de conformitat amb l'art.1, dictant instruccions per a la seva aplicació). 

• VI Conveni Col·lectiu del sector de la construcció, especialment als articles i punts tractats en 
el següent quadre: 

 
VI Conveni Col·lectiu del sector de la construcció 

 
Article 231.- Vigilància de la salut. 
 
Article 67.- Jornada. La jornada ordinària anual 2017 (no es fixa jornada laboral per al 
període 2018 a 2021) serà la que s'estableix a continuació: 
 

1.736 hores / any 
 
Article 77.- Personal de capacitat disminuïda. 
 
Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels 
treballadors). 
 
TÍTOL II: Capítol I. Comissió Paritària 
 
Llibre SEGON: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció 
En general tots els títols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a les obres de construcció. 
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• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut o part del mateix estigui relacionat amb 

la seguretat i salut. 
• Ordenances municipals que siguin d'aplicació. 
 
Especialment en relació amb els riscos higiènics: 
 
• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (Correcció errors B.O.E. 71; 
24.03.06) 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina, amb les modificacions: 

 
ES MODIFICA: 
- Arts. 2.1 i 2, 4, 10.1.c) i la denominació de l'annex I, per Real Decret 598/2015, de 3 de 
juliol (Ref. BOE-A-2015-7458). 
- per Reial Decret 349/2003, de 21 de març (Ref. BOE-A-2003-6934). 
- els arts. 1, 2, 5, disposició derogatòria única i s'afegeix un annex III, per Reial Decret 
1124/2000, de 16 de juny (Ref. BOE-A-2000-11372). 

 
• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (d'acord l'Ordre ESS / 1451/2013 
per la qual es dicta de conformitat sobre la protecció de dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball i l'Ordre de 25 de març de 1998 
per la qual es modifica l'Annex II). 

• ORDE 25 de Març de 1998, per la qual s'adapta en funció al progrés tècnic el Reial Decret 
664/1997. 

• Reial Decret 413/1997, de 21 de Març sobre protecció operacional de treballadors externs amb 
risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció controlada. 

• Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l'exposició a agents químics durant el treball. (Correcció d'errors. B.O.E. 129; 30.05.01 i 
B.O.E. 149; 21.06.01 i amb les modificacions dels arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d) del Reial Decret 
598/2015). 

• Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos 
inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 

 
DEROGA Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol (Ref. BOE-A-1999-15798). 
Transposa parcialment Directiva 2012/18 / UE, de 4 de juliol de 2012 (Ref. DOUE-L-2012-
81319). 
DE CONFORMITAT amb Llei 2/1985, de 21 de gener (Ref. BOE-A-1985-1696). 

 
• Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics 

volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats. 
 

ES MODIFICA: 
- els arts. 2 i 8 i annex II, per Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre (Ref. BOE-A-2013-
10949). 
- amb efectes des del 1 de juny del 2015, els arts. 2 i 5, per Reial Decret 1436/2010, de 
5 de novembre (Ref. BOE-A-2010-17240). 
- S'AFEGEIX la disposició addicional única, per Reial Decret 367/2010, de 26 de març 
(Ref. BOE-A-2010-5037). 
- ES MODIFICA l'annex I, per Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer (Ref. BOE-A-
2006-3377). 

 
• Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 
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envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
ES DEROGA: 
- en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 8/2010, de 31 de 
març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
- l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre (Ref. BOE-A-
2008-17630). 
ES MODIFICA: 
- els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. BOE-A-2007-
2205). 

 
• Ordre PRE / 3/2006, de 12 de gener, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 
28 de febrer. 

• Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, III i V del 
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial 
Decret 255/2003, de 28 de febrer. 

• Ordre PRE / 1648/2007, de 7 de juny, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 
28 de febrer. 

 
Especialment en relació amb els riscos Ergonòmics: 
 
• Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril pel qual s'aprova les disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti risc, en particular dors 
lumbars, per als treballadors. 

 
DEROGA: 
Ordre de 2 de juny de 1961 (Ref. BOE-A-1961-11556). 
Decret de 15 de novembre de 1935 (Ref. BOE-A-1935-10599). 
Transposa la Directiva 90/269 / CEE, de 29 de maig (Ref. DOUE-L-1990-80726). 
DE CONFORMITAT amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-
24292). 

 
• Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 

treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques (amb la modificació de la disposició transitòria única, per Reial Decret 330/2009). 

• Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de 
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats 
o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

 
 

3.2. Obligacions específiques per a l´obra projectada 
 
• El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari 

titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els articles 3 i 4; Contractista 
(empresari principal segons el RD 171/2004), en els articles 7, 11, 15 i 16; subcontractistes 
(empresaris concurrents segons el RD 171/2004), en l'article 11, 15 i 16 i Treballadors autònoms 
en l'article 12. 

• Conforme estableix el Reial Decret 1627/1997 el Contractista (empresari principal segons el RD 
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171/2004) elabora aquest Pla de Seguretat i Salut. 
• Aquest Pla de Seguretat i Salut queda inclòs com a document integrant del Projecte d'Execució 

d'Obra. 
• S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia 

certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les 
partides incloses en el document "Pressupostos" del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantaren 
elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquestos 
s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, amb l'autorització prèvia del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

• El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra els honoraris meritats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 

• L'empresa Contractista complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la seva banda o 
dels possibles subcontractistes, treballadors autònoms o empleats. 

• Per aplicar els principis de l'acció preventiva, aquesta empresa contractista designarà segons 
consideri oportú : 

 
a) un o diversos treballadors per a ocupar-se de l'activitat 
b) constituirà un Servei de Prevenció  
c) concertarà tal servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. 
 

• La definició d'aquestos Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que 
hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Orde del 27 de juny de 1997 i Reial Decret 
39/1997 de 17 de gener. 

• L'empresa Contractista ha elaborat i conserva a disposició de l'autoritat laboral la documentació 
establerta en l'article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals : 

 
a) Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i planificació de l'acció 
preventiva, d'acord amb el que preveu l'article 16 de la present Llei.  
b) Mesures de protecció i de prevenció a adoptar i, material de protecció que calgui d'utilitzar.  
c) Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors, 
d'acord amb el que disposa el tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 16 de la present Llei.  
d) Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors previstos en l'article 22 d'aquesta 
Llei i conclusions obtingudes dels mateixos en els termes arreplegats en l'últim paràgraf de 
l'apartat 4 del comentat article.  
e) Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una 
incapacitat laboral superior a un dia de treball. En aquestos casos l'empresari realitzarà, a 
més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 del present article. 
 

• L'empresa Contractista consultarà els treballadors del mode descrit més avall, l'adopció de les 
decisions relacionades en l'article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'article 29 de la 
Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als articles 35 i 36 de 
la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de 
la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 
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CONDICIONS PARTICULARS QUE REGIRAN EN AQUESTA OBRA PER A CADA UN DELS 
RESPONSABLES DE SEGURETAT. 
 
A) EMPRESARI TITULAR DEL CENTRE DE TREBALL 
 
L'empresari Titular d'aquest Centre de Treball (Promotor), haurà d'adoptar en relació amb els 
empresaris concurrents les mesures següents : 

 
1- Posar a disposició de l'Empresa Principal i de les Empreses Concurrents l'Estudi Bàsic o 
l'Estudi de Seguretat elaborat pel tècnic competent designat per l'empresari titular, en els 
termes establerts en els articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97, a fi de que elaboren els seus 
propis Plans de Seguretat i Salut per a aquesta obra. 
 
2- Nomenar el Coordinador de Seguretat i Salut (que actuarà també com a coordinador 
d'activitats empresarials) durant la Fase d'execució de l'obra, el qual impartirà les instruccions 
necessàries a les empreses Concurrents i aprovarà el Pla de Seguretat de l'Obra presentat 
per l'Empresari Principal que haurà de tenir en compte i inclourà els de les empreses 
concurrents. 

 
B) EL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Atés que el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de 
Seguretat i Salut en el treball, no obstant es recomana la seva constitució conforme al que disposa 
l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les 
competències i facultats que li reconeix l'article 39. 
No obstant, conforme es reflecteix en l'article 16 del RD 171/2004, els empresaris concurrents que no 
tinguin tals comitès i els delegats de prevenció acordaran la realització de reunions conjuntes i 
qualsevol altra mesura d'actuació coordinada, en particular quan pels riscos existents en el centre de 
treball que incideixen en la concurrència d'activitats, es consideri necessària la consulta per a 
analitzar l'eficàcia de la Coordinació establida entre empreses. 
 
C) FUNCIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR EN AQUESTA OBRA EL COORDINADOR DE 
SEGURETAT. 
 
C1) En relació amb les especificades amb el RD 1627/97 : 
 
• El Coordinador de Seguretat i Salut, d'acord especifica el R.D. 1627/1997 serà l'encarregat de 

coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat. 
• El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat pel 

promotor, conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 de l'R.D. 1627/1997 
 
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra": 
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1r. En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament. 
2n. En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de 
treball. 

 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret. 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
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d) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
 
A més de les especificades en el RD 1627/97, en aquesta obra, quan no hi hagi una norma oficial de 
certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de la garantia escrita del 
fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat 
requerides per la reglamentació vigent al nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell 
descrites. El Contractista triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o 
subministrador els certificats que ho avalin. 
 
D) FUNCIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR EL TÈCNIC DE SEGURETAT EN AQUESTA OBRA. 
 
• El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de 

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específiques del Tècnic de Seguretat i Salut 
en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim: 

• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra o Direcció Facultativa de la mateixa.  

• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la 

mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut.  
• Omplir i fer omplir la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.  
• Formar part com a membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en 

les reunions mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes l'obra.  
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de comptar amb la titulació de director 

d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com comptar amb la suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.  

• El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de 
Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans Auxiliars, del reconeixement mèdic a:  

 
- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa,  
- l'Empresa subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.  

 
E) FUNCIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR ELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT EN 
AQUESTA OBRA 
• Cada empresa subcontractista anomenarà el seu Representant de Seguretat i Salut en execució 

d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de 
Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim: 

• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en 
matèria de Seguretat i Salut.  

• Complir i fer complir les especificacions del Plans de Seguretat que afectaren els treballadors de 
la seva empresa en la seva especialitat.  

• Atendre els requeriments i instruccions daus pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 
Facultativa.  

• Omplir la documentació, controls i actes requerides pel Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa 
Contractista.  

• Formar part com a membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les 
reunions mensuals de la mateixa.  

• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes la seva 
especialitat.  

• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció 
personals i col·lectives.  
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• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de gorgera, disposar de suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
F) FUNCIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR LA COMISSIÓ DE SEGURETAT EN AQUESTA 
OBRA 
 
• La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les funcions següents : 
• Control i Seguiment de les especificacions del Plans de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels 

treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos 

previstos en el Pla.  
• Rebre i entregar la documentació establida en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de 

l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que sigui 

procedent respecte a la seva actuació en l'obra.  
• Analitzar els accidents ocorreguts en l'obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu.  
• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de 

prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant Un Acta de Reunió mensual 
 
G) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I 
LES EMPRESES CONCURRENTS (SUBCONTRACTES) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
 
G1) L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el que 
inclourà les unitats d'obra realitzades. Per això es tindrà present per un costat l'Estudi de Seguretat 
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i per un altre costat la pròpia 
avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal. 
 
• L'empresari Principal  abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, exigirà formalment 

(article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per 
escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si les  
empreses han complit les seves obligacions de formació i informació als treballadors. 

• El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si és necessari adaptant-lo, en 
virtut de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concurrent i treballador 
autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut  arreplegarà i haurà tingut en compte : 

 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi 
Bàsic. 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal. 
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms. 
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de 
cada empresa concurrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions 
inicials de riscos. 

 
Així, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada 
a la realitat de l'obra i servirà com a instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de 
l'obra. 
 
G2) Conforme estableix l'article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes hauran de: 
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a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que s'arrepleguen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del present Reial Decret. 
b) Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut a què es 
refereix l'article 7. 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si és el cas, 
les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals desenvolupat posteriorment pel RD 171/2004, així com complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial Decret, durant l'execució de 
l'obra. 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, de la direcció facultativa. 

 
G3) Segons el que disposa l'article 4 del RD 171/2004, quan en un mateix centre de treball 
exerceixen activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació 
de la normativa de prevenció de riscos laborals : 
 

a) Hauran d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que exerceixen 
en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents en 
el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per 
circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats. La informació haurà de ser prou i haurà 
de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats 
concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació 
d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos 
qualificats com greus o molt greus. 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident 
de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de 
treball. 
c) Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dos o més empreses, 
els empresaris hauran de comunicar immediatament tota situació d'emergència susceptible 
d'afectar la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre e treball. 
d) Hauran d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que exerceixin 
en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents en 
el centre, tenint en compte per diferents empresaris concurrents, l'avaluació dels riscos i en la 
planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada 
empresa, sorgeixin o s'agreugen  per les circumstàncies de concurrència en què les activitats 
s'exerciten. 
e) Cada empresari haurà d'informar els seus treballadors respectius dels riscos derivats de la 
concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball. 

 
G4) Conforme estableix l'article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclòs l'Empresari 
Principal hauran de: 
 
• Tindre en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a 

dir, tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar 
l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li 
correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en 
què evidentment també haurà de tenir en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia 
empresa.  

• Tindre en compte les instruccions impartides pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador 

de Seguretat i Salut. 
 
G5) L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes. 
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G6) Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents 
segons el RD 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament 
o, si és el cas, als treballadors autònoms per ells contractats. 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
deriven de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
G7) Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
H) OBLIGACIONS QUE HAURAN DE REALITZAR ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS EN 
AQUESTA OBRA 
 
Conforme estableix l'article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms hauran de tenir present : 
 
H1) Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que s'arrepleguin en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del present Reial Decret. 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present 
Reial Decret, durant l'execució de l'obra. 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals desenvolupat posteriorment 
pel RD 171/2004, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagués establert. 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajusten al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 
pels treballadors d'equips de protecció individual. 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, de la direcció facultativa. 

 
H2) Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 
 
I) FUNCIONS QUE HAURAN DE REALITZAR ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS 
AMB FUNCIONS ESPECÍFIQUES DE PREVENCIÓ 
 
1.Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos en el treball. 
Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l'àmbit dels 
òrgans de representació previstos en les normes a què es refereix l'article 34 d'esta Llei, d'acord amb 
l'escala següent: 
 

De 50 a 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 a 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 
De 501 a 1000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 

Del 1001 al 2000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2001 a 3000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3001 a 4000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4001 en avant 8 Delegats de Prevenció 
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En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. 
En les empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà 
triat per i entre els Delegats de Personal. 
 
A efectes de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els criteris 
següents: 
 
• Els treballadors vinculats per contractes de duració determinada superior a un any es 

computaran com a treballadors fixos de plantilla. 
• Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en 

el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es 
computaran com un treballador més. 

 
Segons l'Art.36. De la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats 
de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal. 
A efectes de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els criteris 
següents: 
 
• Els treballadors vinculats per contractes de duració determinada superior a un any es 

computaran com a treballadors fixos de plantilla. 
• Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en 

el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es 
computaran com un treballador més. 

 
En les empreses que, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 38 d'esta Llei, no compten 
amb Comitè de Seguretat i Salut per no aconseguir el nombre mínim de treballadors establerts a 
aquest efecte, les competències atribuïdes en la present Llei seran exercides pels Delegats de 
Prevenció. 
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats 
per a: 
 

a) Acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de 
treball, així com, en els termes previstos en l'article 40 d'esta Llei, als Inspectors de Treball i 
Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a 
comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular 
davant d'ells les observacions que estimen oportunes. 
b)Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la 
informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a 
l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'esta Llei. 
Quan la informació està subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser 
subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat. 
c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una 
vegada s'hagi tingut coneixement d'ells, podent presentar, inclús fora de la seva jornada 
laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest, procedents de les persones 
o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels 
organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjuí del que 
disposa l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat 
de les condicions de treball, podent, amb aquest fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i 
comunicar durant la jornada, els treballadors, de manera que no s'altere el normal 
desenvolupament del procés productiu. 
f)Demanar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels 
nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent amb aquest fi efectuar 
propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el 
mateix. 
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g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització 
d'activitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 21. 
h)Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat 
de les condicions de treball, podent, amb aquest fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i 
comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'altere el normal 
desenvolupament del procés productiu. 
i)Demanar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels 
nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent amb aquest fi efectuar 
propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el 
mateix. 
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització 
d'activitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 21. 

 
3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció segons el que disposa la lletra c) de 
l'apartat 1 d'aquest article hauran d'elaborar un informe en un termini de quinze dies, o en el temps 
imprescindible quan es tracte d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut 
el termini sense haver emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió. 
 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel Delegat de 
Prevenció segons el que disposa la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. 
 
En les empreses que, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 38 d'esta Llei, no compten 
amb Comitè de Seguretat i Salut per no aconseguir el nombre mínim de treballadors establerts a 
aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats 
de Prevenció. 
 
J) FUNCIONS QUE HAURAN DE REALITZAR ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ (articles 30 i 31 de 
la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos 
treballadors per a ocupar-se de l'activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà tal servei 
amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 
2. Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans 
precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos a 
què estan exposats els treballadors i la seva distribució, amb l'abast que es determini en les 
disposicions a què es refereix la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. 
Els treballadors a què es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si és el cas, amb els 
serveis de prevenció. 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l'accés a la informació i documentació a què es refereixen els articles 18 i 23 de la present 
Llei. 
4. Els treballadors designats no podran patir cap perjuí derivat de les seves activitats de protecció i 
prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dits treballadors 
gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les 
lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. 
 
Aquesta garantia aconseguirà també els treballadors integrants del servei de prevenció, quan 
l'empresa decideixi constituir-ho d'acord amb el que disposa l'article següent. 
 
Els treballadors a què es refereixen els paràgrafs anteriors hauran de guardar sigil professional sobre 
la informació relativa a l'empresa a què tinguin accés com a conseqüència de l'exercici de les seves 
funcions. 
 
5. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena 
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació 
externa, en els termes que reglamentaris establerts. 
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Els Serveis de prevenció aliens, segons Article 19 del Reial Decret 39/1997 hauran d'assumir 
directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals que hagin concertat, tenint present la integració de la prevenció en 
el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, sense perjudici que 
puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la 
realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran 
complexitat. 
6. Els serveis de prevenció tenen l'obligació de contribuir a l'efectivitat de la integració de les activitats 
de prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els seus nivells jeràrquics (art. 19 del 
Reglament dels S. de Prevenció). 
Igualment realitzar, amb la periodicitat que requereixin els riscos existents, l'activitat de seguiment i 
valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de l'avaluació (Art. 20-d del 
Reglament dels S. de Prevenció). 
 
7. Per un altre costat l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix : 
 

3. Els serveis de prevenció hauran d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa 
l'assessorament i suport que necessiti en funció dels tipus de risc en ella existents i 
pel que fa a: 

 
a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors 
en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei. 
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la 
vigilància de la seva eficàcia. 
d) La informació i formació dels treballadors. 
e) La prestació dels primers auxilis i pla d'emergència. 
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

 
K) FUNCIONS QUE HAURAN DE REALITZAR ELS RECURSOS PREVENTIUS EN AQUESTA 
OBRA 
 
Conforme s'estableix en el capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions 
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), els recursos 
preventius d'aquesta obra hauran de : 
 

a) Tenir la capacitat suficient 
b) Disposar dels mitjans necessaris 
c) Ser suficients en nombre 

 
Per a això, en el document de la Memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut s'especifiquen 
detalladament: 
 

1r- Aquelles unitats de l'obra en què serà necessària la seva presència per algun d'aquests 
motius: 

 
a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com 
perillosos o amb riscos especials. 

 
2n- Les activitats que els recursos preventius hauran de realitzar per a establir la vigilància i 
control de cada unitat d'obra en què sigui necessària la seva presència: 
 
a) Els criteris per a la Vigilància del compliment de les mesures incloses en el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball i la comprovació de la seva eficàcia. 
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b) Els criteris per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control 
de riscos. 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i 
experiència necessaris en les activitats o processos per què ha sigut necessària la seva presència i 
comptaran amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de 
nivell bàsic. 
 
 

3.3. Obligacions en relació a la llei 32/ 2006 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ 
a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes 
estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral 
competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la 
Direcció facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a 
totes les seves empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. 
La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu 
dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà 
efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el 
deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en 
l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent 
quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta 
obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit 
d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre 
 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs 
en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No 
obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges 
mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  
 

• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  
 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que 
s'estableix, s'han aplicat les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment 
del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de 
referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al 
moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que comprengui 
el període de referència.  
b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents 
seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de 
l'empresa.  
c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que 
resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors 
contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.  
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d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la 
durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps 
complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran 
tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i 
dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de 
cotitzar. 
f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als 
treballadors per compte d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran 
computats de manera anàloga als treballadors per compte d'un altre, atenent a: 
 

a) La durada del seu vincle social. 
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i 
c) Que hagin superat la situació de prova o no. 

 
L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de 
formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors. 
 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
De conformitat amb el que preveu l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de 
l'obra han de vetllar perquè tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i 
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que 
coneguin els riscos i les mesures per prevenir-los. 

 
D'acord s'especifica en el VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació 
dels recursos humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 
1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant wl 
compliment d'alguna dels requisits exigits per a això per: 

 
Article 140. Nivell bàsic de prevenció en la construcció. 
Article 141. Formació recollida en el Reglament dels serveis de prevenció; títol de Tècnic 
Superior en Prevenció de Riscos Professionals; i formació indicada a la «Guia tècnica» del 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen «disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció". 
Article 142. Formació recollida en els títols de formació professional i en els certificats de 
professionalitat. 
Article 143. Formació recollida en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat 
minera. 
Article 144. Formació recollida en el Conveni Estatal del Sector del Metall. 
Article 145. Formació recollida en el Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta. 
Article 146. Formació impartida en títols universitaris. 
 

Acreditació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels recursos humans de les 
empreses: 

 
Tenint en compte la mida del sector i l'obligació que estableix la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (article 10.3), les parts consideren la 
TPC (Targeta Professional de la Construcció) com una forma d'acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals pel treballador i que queda a la seva disposició. 

 
La formació en cas necessària per als treballadors, es podrà rebre en qualsevol entitat 
homologada conforme la Secció quarta. Homologació d'entitats formatives del VI Conveni 
col·lectiu del sector de la construcció. 

 
 
 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       34 

 

D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació 
habilitat que s'ajusti al model establert. 
El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent. 
S'anotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase 
d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi 
durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010. 
 
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del 
començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms 
inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial 
decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
 
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la 
completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els 
cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada 
subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi 
de que aquest, disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en 
cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar 
compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als 
representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de 
subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels 
treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin 
identificats en el Llibre de Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 
5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista 
haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini 
dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta 
en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en 
el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre 
de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista 
conservarà en el seu poder l'original.  
 

Procediment a realitzar en cada subcontractació 
 

En ocasió de cada subcontractació, el 
contractista haurà de procedir de la 

següent manera 

  

Comunicació al Coordinador de 
Seguretat 
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Comunicació al Representant dels 
Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació excepcional 

de la subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat 
laboral competent 

    
Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de 

novembre 
 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al 
Llibre de l'Edifici 

 
I) Llibre registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de 
l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les 
empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de 
treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició del Llibre de Subcontractació per cada 
empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en 
compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas 
que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà 
d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o 
si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
 

3.4. Assegurances 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 
 
• Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat 

civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de 
responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva 
activitat com a constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat 
civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o 
a persones de què ha de respondre; s'entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar 
ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

• L'Empresa Principal (Contractista) es veu obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat 
de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de 
manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra. 
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3.5. Criteris aplicats per decidir en el pla solucions alternatives a 
les propostes en l´estudi de seguretat 
 
Per avaluar solucions alternatives a les establertes en l'Estudi de Seguretat, pel contractista autor del 
Pla de Seguretat i Salut, s'utilitzen els següents criteris tècnics: 
 
A) En relació amb els equips de protecció individual: 
 
• Els EPIs o solucions alternatives proposades, mai seran d'inferior qualitat ni oferiran menors 

garanties de seguretat a les inicialment previstes en l'Estudi de Seguretat. 
• No suposaran increment econòmic, excepte si hi ha una justificació tècnica raonable que suposi 

un augment de la qualitat respecte al que estableix inicialment en l'Estudi de Seguretat. 
 
B) En relació amb les Proteccions Col·lectives: 
 
• Els riscos en les operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment, així com en els canvis de 

posició de les Proteccions Col·lectives alternatives a les inicialment proposades en l'Estudi de 
Seguretat, no seran en cap cas grans o suposar major gravetat. 

• Les Proteccions Col·lectives inicialment proposades en l'Estudi de Seguretat no podran ser 
substituïdes en l'obra per equips de protecció individual, excepte si hi ha una justificació tècnica 
raonable. 

• No seran de qualitat inferior a la prevista en l'Estudi de Seguretat i Salut. 
• Les Proteccions Col·lectives alternatives, no suposaran increments econòmics. 
• Les solucions proposades no implicaran un augment del termini d'execució d'obra o suposaran 

retard o demora en l'execució d'aquesta. 
• Les Proteccions Col·lectives alternatives a les de marcatge CE establertes en l'Estudi de 

Seguretat, no podran ser substituïdes per altres de tipus artesanal, (fabricades in-situ o 
improvisades en obra), llevat que es justifiquin mitjançant càlculs, es realitzi la seva representació 
gràfica en plans tècnics i s'indiquin els procediments per a les operacions de muntatge, 
desmuntatge i manteniment, tot això acompanyat de la signatura d'un tècnic competent que es 
responsabilitzi de la utilització d'aquestes. 

 
C) En relació amb les Mesures Preventives 
 
• El Pla de Seguretat no és ni pot ser, un compendi detallat i instantàniament actualitzat de totes i 

cadascuna de les activitats preventives que calgui fer en l'obra en qualsevol lloc i moment. Per 
això, l'obligació de subjecció al pla complementa, però no elimina ni substitueix, la que correspon 
a cada empresari (contractista i subcontractista) d'adoptar les mesures preventives necessàries 
per a la protecció de la seguretat i salut dels seus treballadors. 

• En tot cas, el Pla de Seguretat s'ha d'adaptar a cadascuna de les fases en què es trobi l'obra, per 
això s'han d'adoptar almenys en el Pla de Seguretat, les mesures proposades en l'Estudi de 
Seguretat, però a més hauran incrementar sempre que sigui necessari in-situ. 

 
D) En relació amb altres assumptes: 
 
• El Pla de Seguretat i Salut en el seu conjunt, millorarà en tots els seus nivells preventius al que 

estableix l'Estudi de Seguretat i Salut. Qualsevol solució que no suposi una millora no té sentit 
utilitzar com a solució alternativa i ha de ser rebutjada. 

• El Pla de Seguretat i Salut és el document en el qual el contractista planifica, organitza i controla 
cadascuna de les activitats amb rellevància des del punt de vista de la seguretat i salut dels 
treballadors que durà a terme en l'obra. És per tant, el document que li permet al Contractista la 
gestió del conjunt de les seves actuacions en l'obra en què, juntament amb els aspectes 
productius, s'integren els preventius (article 7.3 del RD 1627/1997), i així ha de ser redactat . 

• El punt de partida per a la redacció del Pla de Seguretat és l'Estudi de Seguretat (article 7.1 del 
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RD 1627/1997). Per a un contingut veritablement útil, la informació del mateix ha de permetre 
una presa de decisions àgil i ha de facilitar un control efectiu de totes les activitats a exercir en 
cadascuna de les fases de l'obra. Únicament es podrà aconseguir això si el contingut del Pla de 
Seguretat s'ajusta perfectament a la realitat de l'obra. 

• El Pla de Seguretat no pot limitar, en cap cas, a ser una mera còpia de l'Estudi de Seguretat, sinó 
que analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les seves previsions, tenint en compte 
que la normativa no determina cap obligació en relació amb l'estructura d'aquest, sinó únicament 
la seva funció i abast, que estarà concebuda de manera que es faciliti, al màxim, la seva 
implementació en l'obra. 

• Una característica fonamental del Pla de Seguretat és el seu caràcter dinàmic. Tant la pròpia 
obra de construcció com els agents que intervenen en la mateixa van canviant amb el temps. El 
Pla de Seguretat s'ha d'adaptar a qualsevol modificació que impliqui una variació del planificat 
inicialment i que pugui suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors (article 7.4 del 
RD 1627/1997). 
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4. Condicions facultatives 
 
4.1. Coordinació de les activitats empresarials 
 
A mesura que la disposició addicional catorzena afegida a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
s'estableix la presència de Recursos Preventius en aquesta obra, tal com s'especifica en la Memòria 
d'aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
Els recursos preventius vigilaran el compliment de les mesures incloses en aquest Pla de Seguretat i 
Salut, així com l'eficàcia de les mateixes, sempre sense perjudici de les obligacions del coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 
 
En l'obra serà de compliment el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
en matèria de coordinació d'activitats empresarials, d'acord la disposició addicional primera: 
 

Aplicació del Reial decret 171/2004 en les obres de construcció. 
 
Les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es regeixen pel 
que estableix el Reial decret. 
 
A l'efecte del que estableix aquest Reial decret, es tindrà en compte el següent: 
 
a) La informació de l'article 7 s'entén complerta pel promotor mitjançant l'estudi de seguretat i salut 
o l'estudi bàsic, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. 
 
Les instruccions de l'article 8 s'entendran complertes pel promotor mitjançant les impartides pel 
coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, quan aquesta figura existeixi; en un 
altre cas, seran impartides per la direcció facultativa. 
 
b) Les mesures establertes en el capítol IV per a l'empresari principal corresponen al contractista 
definit en l'article 2.1.h) del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 
 
c) Els mitjans de coordinació en el sector de la construcció són els que estableix Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, i en la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals , així com qualssevol altres complementaris que puguin 
establir les empreses concurrents en l'obra. 

 

4.2. Coordinador de seguretat i salut 
 
• Aquesta figura de la Seguretat i Salut va ser creada mitjançant a els Articles 3, 4, 5 i 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions Mínimes de seguridad i salut que S'HAN d'aplicar a obris de 
construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 de octubre transposa al 
Nostre dret Nacional aquesta normativa incloent en el su Àmbit d'aplicación qualsevol obra 
pública o privada en què és realitzin Treballs de construcció o enginyeria civil. 

• A l'article 3 de l'Reial Decret 1627/1997 és regula la figura dels Coordinadors en Matèria de 
seguridad i salut, el text és transcriu A continuació: 

 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.  
 
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del 
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball 
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segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball 
segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància, 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball 
segons RD 171/2004) de les seves responsabilitats. 
 
• En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 igualment es reflecteixen els principis generals 

aplicables al projecte d'obra. 
 

A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà 
de:  

 
a) Amb relació a les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre 
d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la 
notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest . 
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, ha de remetre una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint hores. En tot cas, 
especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior 
o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

4.3. Obligacions en relació amb la seguretat especifiques per a 
l´obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i 
treballadors autónoms 
 
L'empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de 
Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
 
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a 
les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les 
condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest 
apartat.  
 
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, 
subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè 
puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, 
canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de 
confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions 
podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors 
propis, subcontractistes o autònoms.  
 
f) D'acord s'estableix al VI CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ, en el seu Article 18. - 
Ingrés en el treball: Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs 
en aquesta obra, sense perjudici del que estableix l'article 25 referent al contracte de formació. 
Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, no podran ser 
contractats excepte mitjançant un contracte de formació (art. 25.4). 
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Per a aquests treballadors, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com 
s'estableix en la LPRL, en l'Article 27: Protecció dels menors: 

• Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol 
modificació important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs 
de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva 
exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic referent a això, a 
agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut 
d'aquests treballadors.  

• A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i 
el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per 
a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.  

 
En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, 
conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, 
aprovat pel reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures 
adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut 
 

Menors de 18 anys NO PODEN  Menors de 18 anys SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball  

• Realitzar hores extraordinàries Manejar un 
vehicle de motor  

• Operar un carretó elevador  

• Manejar i / o utilitzar maquinària d'obra 
accionada per motor.  

• Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

• Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació 
(en presència de treballs de soldadura)  

• Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret que 
es trobi en pis continu, estable i suficientment 
protegit.  

• Treballar en bastides.  

• Transportar a braç càrregues superiors a 20kg. 

•  Transportar amb carretó càrregues superiors a 
40kg.  

 

• Complir totes les normes de seguretat 
establertes  

• Usar i mantenir els equips de protecció 
individual que se li facilitin, atenent a les 
instruccions donades  

• Informar immediatament a la seva superior 
sobre qualsevol perill de seguretat o salut 
que detectés. 

g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal 
manera que no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles. 
 

 Dones embarassades NO PODEN   Dones embarassades SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball Realitzar 
hores extraordinàries  

• Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

• Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació 
(en presència de treballs de soldadura) 

• Treballar en llocs o activitats on existeixi risc de 
caigudes al mateix nivell o a diferent nivell.  

• Treballar en llocs o activitats on existeixi el risc 
de cops o atrapaments  

• Treballar en bastides.  

• Transportar a braç carregues  

 

• Complir totes les normes de seguretat 
establertes  

• Usar i mantenir els equips de protecció individual 
que se li facilitin, atenent a les instruccions 
donades  

• Rebutjar treballs que puguin suposar un risc per 
a la seva salut  

• Informar immediatament a la seva superior 
sobre qualsevol perill de seguretat o salut que 
detectés.  
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h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat 
comunicacions en cas d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la 
Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic preventiva dels possibles imprevists 
del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques 
adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.  
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de: 
 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho 
presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL 
PLA DE SEGURETAT:  
 
Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (Modificació del Reial Decret 1627/1997), la 
comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut. 
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (Modificació del 
Reial Decret 1627/1997), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre 
realitzat a la comunicació d'obertura. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva 
activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que 
desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en 
el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.  
 
5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN 
MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de 
concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions 
en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. 
En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació 
per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de 
Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.  
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7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) 
DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en 
execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 
• Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada 

per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  
• Recursos Preventius.  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors 

Autònoms.  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la 
qual representen.  
 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  
 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions 
Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR 
CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS 
CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis 
subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de 
coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per 
l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 
d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o 
successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de 
treball.  
 

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, 
les empreses concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent 
i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es 
refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
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c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de 
l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un 
coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador 
d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional 
primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la 
Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en 
particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin 
en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut 
dels treballadors.  
 
d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de 
les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.  
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses 
concurrents de l'obra.  
 
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat 
a la seva utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses 
participants en l'obra.  
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al 
Coordinador de seguretat i salut.  
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest.  
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment 
o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació 

 
 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de 
Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
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l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.  
• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la 

mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en 

obra.  
• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en 

les reunions mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director 

d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra. 

 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de 
Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:  
 

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de 
Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 
• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en 

matèria de Seguretat i Salut 
• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la 

seva empresa en la seva especialitat.  
• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 

facultativa.  
• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de 

l'Empresa Contractista.  
• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 

mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva 

especialitat 
• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció 

personals i col·lectives.  
• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució 

d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels 

treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos 

previstos en el Pla.  
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi 
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pel que fa a la seva actuació en l'obra 
• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu.  
• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de 

prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  
 
E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I 
LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual 
inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de Seguretat 
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació 
inicial de Riscos de l'Empresa Principal.  
 
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir 
formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació 
per escrit que disposin de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes 
empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent 
al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi 
de Seguretat proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la 
pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.  
 
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les 
propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. 
D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.  
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada 
empresa concorrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de 
riscos. 
 
Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos 
adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva 
de l'obra 
 
2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir 
Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
present Reial decret.  
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix 
l'article 7 . 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les 
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present 
Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
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 e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball 
desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en 
l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin 
en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el 
centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies 
derivades de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan 
es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan 
s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les 
empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus. 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de 
treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.  
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, 
els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible 
d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.  
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin 
en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el 
centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels 
riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de 
cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les circumstàncies de concurrència que les 
activitats es desenvolupen.  
e) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la 
concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.  
 
4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari 
Principal haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), 
és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar 
l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part 
que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat 
preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de 
Riscos de la seva pròpia empresa.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del 

Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons 
la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, 
als treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents 
segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre 
de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 
(és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004). 
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8. Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir 
present el CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i 
especialment les establertes en l'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per 
a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents 
treballs realitzats en aquesta obra de construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; 
acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; 
enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com 

contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  
• Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa 

la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de 

treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No 
obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents 
percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  

 
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha 

descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que 
prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria 
de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-
los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació 
habilitat que s'ajusti al model establert 

 
 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
present Reial decret.  
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial 
decret, durant l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 
29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.  
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en 
matèria de treballs temporals en altura.  
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f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d'equips de protecció individual.  
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), 
és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar 
l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en 
l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de 
Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions 

rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
 
G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions 
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves 
posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les 
activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la 
situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir 
l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat 
conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :  
 
• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, 

donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les 
mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat 
encara resoltes.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les 
mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que 
procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les 
deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes 
previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 

4.4. Pla de Seguretat i Salut 
 
• L'Article 7 del Reial Decret 1627/1997, el text del qual es transcriu a continuació indica que cada 

empresa concurrent (contractista) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball. Aquest Pla 
haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra: 

 
Article 7. Pla de seguretat i salut en el treball.  
 

1. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si és el cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en què s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
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sistema d'execució de l'obra. En tal pla s'inclouran, si és el cas, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista propose amb la corresponent justificació tècnica que 
no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.  
En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les 
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les 
mateixes, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 
l'apartat 4 de l'article 5.  
 
2. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.  
En el cas d'obres de les Administracions públiques el pla, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.  
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribuïxen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.  
 
3. En relació amb els llocs de treball en l'obra el pla de seguretat i salut en el treball a què es 
refereix aquest article constituïx l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, si 
és el cas avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva a què es refereix el capítol ll 
del Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
 
4. El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució 
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa en els termes de l'apartat 2. Els 
que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimen oportunes. Aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició 
permanent dels mateixos.  
 
5. Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa.  

 
• L'Article 9 del Reial Decret 1627/1997 regula les obligacions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i que ja han tractades anteriorment en aquest mateix 
Plec. 

• L'Article 10 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables durant l'execució 
de l'obra. 

 

4.5. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i 
informació preventiva, consulta i participació del personal d`obra 
 
L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el 
personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un 
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en 
determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció 
individual necessaris.  
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els 
transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i 
Salut.  

• Comprendre i acceptar la seva aplicació.  
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.  
• Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc 

de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint 
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suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg 
de l'execució de l'obra. 

 
1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:  
 
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.  
 
A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que 
ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions 
dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La 
Fitxa de procediment inclou:  
 

• El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.  
• Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de 

seguretat.  
• Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.  
• Les Proteccions col·lectives necessàries.  
• Els EPIS necessaris.  
• Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la 

informació necessària sobretot el procés.  
• A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, 

estem establint en definitiva el Pla de Formació., i s'estableix com ha posat que es porti a 
terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades. 

 
 
2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:  
 
De conformitat amb el que preveu l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de 
l'obra han de vetllar perquè tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i 
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que 
coneguin els riscos i les mesures per prevenir-los. 

 
D'acord s'especifica en el VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació 
dels recursos humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 
1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant wl 
compliment d'alguna dels requisits exigits per a això per: 

 
Article 140. Nivell bàsic de prevenció en la construcció. 
Article 141. Formació recollida en el Reglament dels serveis de prevenció; títol de Tècnic 
Superior en Prevenció de Riscos Professionals; i formació indicada a la «Guia tècnica» del 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen «disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció". 
Article 142. Formació recollida en els títols de formació professional i en els certificats de 
professionalitat. 
Article 143. Formació recollida en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat 
minera. 
Article 144. Formació recollida en el Conveni Estatal del Sector del Metall. 
Article 145. Formació recollida en el Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta. 
Article 146. Formació impartida en títols universitaris. 
 

Acreditació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels recursos humans de les 
empreses: 

 
Tenint en compte la mida del sector i l'obligació que estableix la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (article 10.3), les parts consideren la 
TPC (Targeta Professional de la Construcció) com una forma d'acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals pel treballador i que queda a la seva disposició. 
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La formació en cas necessària per als treballadors, es podrà rebre en qualsevol entitat 
homologada conforme la Secció quarta. Homologació d'entitats formatives del VI Conveni 
col·lectiu del sector de la construcció. 

 
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les 
mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents: 
 

• Manual de primers auxilis.  
• Manual de prevenció i extinció d'incendis.  
• Simulacres. 

 
Aquests manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques 
en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència. 
El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar 
preparat a plantar cara a situacions d'emergència.  
El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta. 
També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les 
Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.  
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà 
vigor durant el desenvolupament de l'obra.  
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques 
impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i 
Salut a peu d'obra.  
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent. 
 
3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:  
 
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els 
Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. 
L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que 
intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement 
dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades 
maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual 
necessaris.  
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-
les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.  
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la 
seva activitat i fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre les Mesures 
d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent. 
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la 
informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació 
específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat 
i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació. 
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses 
concurrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la 
informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat 
i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació  
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 
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4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:  
 
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) 
permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la 
Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment 
de millora - , de tal manera que en elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores 
dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució de l'obra. 
 
 

4.6. Vigilància de la salut 
 
4.6.1. Accident laboral 
 
Actuacions 
 
• L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos 

poden ser deguts a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul control, per 
estar influïdes de manera important pel factor humà. 

• En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent: 
 

a) L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per evitar la 
progressió o empitjorament de les lesions. 
b) En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat. 
c) En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques 
especials de reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 
d) En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància. 
S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeti i segons el bon criteri de les 
persones que l'atenen, el trasllat amb transports particulars per la incomoditat i risc que 
implica. 
e) Es publicarà la infraestructura sanitària de l'obra, per garantir l'atenció correcta als 
accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació en cas d'accident. Per a això s'instal · 
laran una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m., De distància, en el qual s'informi als 
treballadors sobre el centre assistencial més proper, la seva adreça, telèfons de contacte, 
itinerari, etc. 

 
NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS :  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Un Acta de l'Accident. L'objectiu 
fonamental de la formalització d'aquest document és deixar constància documental dels possibles 
accidents que puguin ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible perquè formi part de les diligències a 
omplir en cas d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran al 
Llibre d'Incidències els fets succeïts. 
 
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS:  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si n'hi hagués, es realitzarà una Investigació d'Accidents. 
L'objectiu fonamental de la formalització d'aquest document és deixar constància documental de la 
investigació dels possibles accidents que puguin ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible. 
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Comunicacions 
 
Comunicacions en cas d'accident laboral: 
 
A) Accident lleu. 
 

• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 

adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
B) Accident greu. 
 

• Al Coordinador de seguretat i salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 

adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
C) Accident mortal. 
 

• Al Jutjat de Guàrdia. 
• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 

adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
 
Actuacions administratives 
 
Normativa reguladora: 
 
• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació 

d'accidents de treball. 
• Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la 

notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió per procediment electrònic 
(Correcció d'errades BOE 294; 09.12.02 i BOE 33; 07.02 .03) 

• Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Sotssecretaria, per la qual es regula la utilització del 
Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@) que possibilita la transmissió 
per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats 
per l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre. 

 
 
Actuacions administratives en cas d'accident laboral: 
 
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 
 

A) Accident sense baixa laboral. 
Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a 
l'entitat gestora o col·laboradora dins del Termini dels 5 primers dies del mes següent. 
 
B) Accident amb  baixa laboral. 
Es redactarà un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat gestora o 
col·laboradora dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident. 
 
C) Accident greu, molt greu o mortal. 
Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins del Termini de 24 hores comptades 
a partir de la data de l'accident. 
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4.6.2. Assistència mèdica 
 
L'Empresa Aigües de Blanes, S.A. treballa amb Mutua Asepeyo:  
 
Centre assistència mutua:  
Mutua Asepeyo 
Adreça : C/ Francesc Ciurana 
Telèfon : 972 414 114 
 
CAP Centre Assistència Primària més proper a l'obra: 
CAP Blanes 
Adreça: Av. d'Europa, 10, 17300 Blanes 
Telèfon: 972 35 95 34 
 
Hospital  més proper a l'obra: 
Hospital comarcal de Blanes 
Adreça: C/ Accés Cala Sant Francesc, 5, 17300 Blanes, Girona 
Telèfon: 972 35 32 64 
 
4.6.3. Pla de vigilància mèdica 
 

• Conforme estableix l'article 22 (Vigilància mèdica) de la Llei 31/1995, aquesta empresa 
garantirà als treballadors (sempre que presten el seu consentiment) al seu servei la vigilància 
periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos derivats del seu treball, en els termes i 
condicions establerts en tal article. 

• Així mateix i conforme s'estableix en l'article 16 de la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un 
dany per a la salut dels treballadors amb ocasió de la vigilància de la salut prevista en l'article 
22, apareguin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, es durà a terme una 
investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes d'aquests fets.  

 
PLANS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT:  
 
Tots els treballadors de nova contractació aportaran el document que certifiqui el seu reconeixement 
mèdic abans de la seva incorporació a obra i els que disposen de contractes en vigor justificaran 
l'haver-los realitzat. 
Les empreses aportaran els certificats d'haver realitzat els reconeixements mèdics als seus 
treballadors i aquests deixaran constància amb la seva signatura en l'acta corresponent. 
 
 

4.7. Llibre incidències 
 
L'Article 13 del Reial Decret 1627/97 i la disposició final tercera del RD 1109/2007 Modificacions del 
Reial Decret 1627/1997, regulen les funcions d'aquest document. 
 
El llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que 
aprova el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Conforme al RD 1109/2007 (Disposició final tercera), el coordinador de seguretat ha de: 
 
• Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors de 
aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així 
com en el supòsit a què es refereix l'article següent, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
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treball i Seguretat Social en el termini de vint hores. En tot cas, s'ha d'especificar si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta 
d'una nova observació. 

 
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses 
concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants 
dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les administracions públiques competents. 
 
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la 
inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives recollides en els Plans de 
Seguretat i Salut respectius. 
 
 

4.8. Llibre d`ordres 
 
Les ordres de Seguretat i Salut, es rebran de la Direcció d'Obra, a través de la utilització del Llibre 
d'Ordres i Assistències de l'obra. Les anotacions aquí exposades, tenen categoria d'ordres o 
comentaris necessaris per a l'execució de l'obra. 
 
 

4.9. Paralització de treballs 
 
Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o 
qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures 
de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal 
incompliment en el llibre d'incidències, quan hi hagi d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r 
del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a 
la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de 
l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que hagués ordenat la paralització haurà de 
donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les 
empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als 
representants dels treballadors. 
 
 

4.10. Condicions facultatives específiques en derrocaments 
 
4.10.1. Atribucions de la direcció tècnica 
 
L'Arquitecte Tècnic ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l'equip tècnic que 
pugui intervindre en el derrocament. Li correspondrà realitzar la interpretació tècnica del Projecte de 
derrocament, així com establir les mesures necessàries per al desenvolupament del mateix, amb les 
adaptacions, detalls complementaris i modificacions precises. 
 
INALTERABILITAT DEL PROJECTE: 
 
El projecte de derrocament serà inalterable llevat que l'Arquitecte Tècnic renuncie expressament a tal 
projecte, o fora rescindit el conveni de prestació de serveis, subscrit pel promotor (Empresari titular 
del centre de treball segons RD 171/2004), en els termes i condicions legalment establerts. 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: 
 
La Direcció Facultativa redactarà i entregarà, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats 
d'obra, les corresponents a la recepció provisional i definitiva, i, en general, tota la documentació 
pròpia de la mateixa. Així mateix, la Direcció facultativa vigilarà el compliment de les Normes i 
Reglaments vigents, comprovarà les diferents operacions seqüencials del derrocament. 
 
4.10.2. Obligacions del contractista 
 
L'Empresa contractista (part contractant obligada a demolir l'obra) amb l'ajuda de col·laboradors, 
complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents 
obligacions:  
 
a) El contractista està obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp 
tècnic, laboral, i de seguretat en el treball. Haurà de complir i fer complir en l'obra, totes les 
obligacions exigides per la legislació vigent.  
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a 
les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les 
condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest 
apartat.  
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, 
subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè 
puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, 
canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de 
confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions 
podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors 
propis, subcontractistes o autònoms. 
 
f) Establir un rigorós control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.  
 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra.  
 
h) Complir l'expressat en l'apartat actuacions en cas d'accident laboral. 
 
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat 
comunicacions en cas d'accident laboral.  
 
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la 
Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.  
 
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
 
l) Col·laborar amb la Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles 
imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes 
climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres. 
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de :  
 
1º REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho 
presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       57 

 

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL 
PLA DE SEGURETAT:  
 
Conforme estableix l'article 19 del RD 1627/97 (amb les modificacions introduïdes pel RD 337/2010), 
informarà a l'autoritat laboral de l'obertura del centre de treball, la qual haurà de ser prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes d'acord amb el que disposa aquest Reial decret. 
La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7 del Reial 
decret. 
 
 3º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS 
DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva 
activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que 
desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en 
el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti. 
 
4º- NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de 
Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra  
 
5º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES DELS SEUS 
REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en 
execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
6º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA: 
 
 Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per:  

• Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o 

treballadors Autònoms  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  

 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la 
qual representen.  
 
7º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
8º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA: El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme 
s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de 
personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR 
CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN L'ENDERROCAMENT: 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis 
subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)  
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
• El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de 

coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.  
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• El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat pel 

promotor, conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97  
 
• En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra":  
 

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.  
 
b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix 
l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la 
direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i desenvolupada en el RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador.  
 

• A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb 
anterioritat a la seva utilització. 
 

• En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses 
participants en l'obra.  
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador 
de seguretat i salut.  
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les 
persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una 
reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació 
 

B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
• El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de 

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específiques del Tècnic de Seguretat i Salut 
en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim: 

 
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de 

l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.  
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• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
 
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la 

mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en 

obra.  
 
• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en 

les reunions mensuals de la mateixa.  
 
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  
 
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director 

d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.  

 
• El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de 

Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans Auxiliars, del reconeixement mèdic a:  
- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
• Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució 

d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de 
Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:  

• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en 
matèria de Seguretat i Salut.  

• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de 
la seva empresa en la seva especialitat.  

• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 
facultativa.  

• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de 
l'Empresa Contractista.  

• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 
mensuals de la mateixa.  

• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afecta a la seva 
especialitat.  

• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció 
personals i col·lectives.  

• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en 
matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.  
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels 

treballs.  
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• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos 
previstos en el Pla.  

• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi 

pel que fa a la seva actuació en l'obra.  
• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu 
• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de 

prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual. 
 
E) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I LES SUBCONTRATAS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I SALUT.  
 
1. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes haurien de :  
 

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'article 10 del present Reial decret.  
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es 
refereix l'article 7 .  
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals desenvolupada posteriorment pel RD 171/2004, així 
com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, 
durant l'execució de l'obra.  
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i 
de Salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.  

 
A més de les anteriors, haurien de també tenir en compte en relació amb l'enderrocament :  

 
a) Coneixement i modificació del projecte :  
 
El contractista haurà de conèixer el projecte en tots els seus documents, sol·licitant en cas 
necessari totes els aclariments que estimi oportunes per a la correcta interpretació dels mateixos 
en l'execució de l'enderrocament. Podrà proposar totes les modificacions que crea adequades a 
la consideració de l'Arquitecte Tècnic, podent portar-les a terme amb l'autorització per escrit 
d'aquest.  
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b) Realització de l'enderrocament:  
 
El contractista realitzarà la demolició d'acord amb la documentació de Projecte i les 
prescripcions, ordres i plànols complementaris que la Direcció facultativa pugui subministrar al 
llarg de l'obra fins a la demolició total de la mateixa, tot això en el termini estipulat. 

 
c) Responsabilitats respecte a l'enderrocament : 
El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs i, per tant, dels defectes que, bé 
per dolenta execució, poguessin existir. També serà responsable d'aquelles parts de l'obra que 
subcontracte, sempre amb constructors legalment capacitats.  
 
d) Mitjans auxiliars:  
 
El contractista aportarà els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de l'enderrocament en el 
seu degut ordre de treball. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal 
quan disposi la Direcció facultativa amb vista a la seguretat i bona marxa de l'obra. 
 
e) Responsabilitat respecte a la seguretat :  
 
El contractista serà el responsable dels accidents que poguessin produir-se en el 
desenvolupament de l'obra per imperícia o negligència, i dels danys que per la mateixa causa 
pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit estarà obligat a complir les lleis, reglaments i 
ordenances vigents. 

 
4.Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir 
present el CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i 
especialment les establertes en l'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per 
a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents 
treballs realitzats en aquesta obra de construcció:  
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; 
acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; 
enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament. 
 
5. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com 

contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  
• Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa 

la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de 

treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No 
obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents 
percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha 

descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que 
prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria 
de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-
los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació 
habilitat que s'ajusti al model establert 
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F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present : 
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial 
decret, durant l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 
29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en 
matèria de treballs temporals en altura. 
 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors 
d'equips de protecció individual.  
 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i de 
Salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de Seguretat i Salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 
• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a 

dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar 
l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva de 
l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos 
que com treballador autònom haurà de tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes 

del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
 
4.10.3. Atribucions i obligacions de la propietat 
 
S'entén per PROPIETAT aquella persona física o jurídica, pública o privada que es proposa derrocar, 
dins dels llits legalment establerts,  en una obra arquitectònica o urbanística. 
 
DESENVOLUPAMENT TÈCNIC: 
La propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del projecte i 
de la seva execució material, dins de les limitacions legals existents. 
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INTERRUPCIÓ DEL DERROCAMENT: 
La propietat podrà desistir en qualsevol moment de la demolició de les obres, sense perjuí de les 
indemnitzacions que si és el cas, hagi de satisfer. 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
D'acord amb allò que s'ha establert per la llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana vigents, no 
podent començar el derrocament sense tenir concedida la corresponent llicència dels organismes 
competents. Haurà de comunicar a la Direcció Facultativa la concessió, perquè en cas contrari 
aquesta podrà paralitzar les obres, sent la propietat l'única responsable dels perjudicis que poguessin 
derivar-se. 
 
ACTUACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA: 
La propietat s'abstindrà d'ordenar el derrocament cap d'obra o la introducció de modificacions sense 
l'autorització de la Direcció Facultativa, així com a donar a l'obra un ús distint  per al que va ser 
projectada, atés que la modificació pogués afectar la seguretat de l'edifici per no estar prevista en les 
condicions d'encàrrec del projecte. 
 
HONORARIS: 
El propietari està obligat a satisfer en el moment oportú tots els honoraris que s'hagin meritat, segons 
la tarifa vigent, en els Col·legis Professionals respectius, pels treballs professionals realitzats a partir 
del contracte de prestació de serveis entre la Direcció Facultativa i la Propietat. 
 
 

4.11. Notificació electrònica d`accidents 
 
Mitjançant Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Subsecretaria, es regula la utilització del 
Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt @) que possibilita la transmissió per 
procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per 
l'Ordre TAS / 2926/2002, de 19 de novembre. BOE núm. 303 19/12/2002 
 
És factible emplenar dades i transmetre la comunicació des de la nova direcció: 
 

http://www.delta.mtin.es/Delta2Web/main/principal.jsp 
 
Recordar en aquest punt l'anterior normativa derivada de l'Ordre 16.12.87 en els seus punts bàsics 
respecte a la notificació d'un accident de treball: 
 
• Obligació: L'Empresari i Treballador autònom 
• Emplenar: En cas d'absència del treballador superior a 1 dia 
• Remissió per part del subjecte obligat: a entitat gestora o col·laboradora en el termini de 5 dies 

hàbils (10 dies hàbils per remetre-ho a l'autoritat laboral autonòmica). 
• Remissió en el cas d'accident mortal, molt greu o greu: en aquests casos en el termini de 24 

hores, l'empresa ha de comunicar a l'Autoritat Laboral per telegrama, telèfon, fax o mitjançant 
l'apartat de 'Comunicació Urgent' d'aquest mateix sistema Delta2. 

 
En l'obra objecte, s'utilitzarà per a la comunicació dels Parts d'Accidents de Treball per les empreses 
participants i treballadors autònoms, la Comunicació electrònica de treballadors accidentats 
mitjançant el Sistema Delt @, al qual s'accedeix des de l'enllaç anterior. 
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5. Condicions tècniques 
 
5.1. Requisits dels equips de protecció individual i els seus 
accesoris quant al seu disseny, fabricació,  utilització i 
manteniment 
 
5.1.1. Condicions tècniques dels epis 
 
• El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos laborals, en les seves Articles 5, 6 i 7, les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la elecció, utilització pels treballadors en el treball i 
manteniment dels equips de protecció individual (EPI). 

• Els EPI s'han d'utilitzar quan hi ha riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que no 
hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o 
mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

• L'annex III del Reial decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i 
sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-. 

• L'Annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de 
protecció individual-. 

• En l'Annex IV del Reial Decret 773/1997 es relaciona les -Indicacions no exhaustives per a 
l'avaluació d'equips de protecció individual-. 

• El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de 
complir els equips de protecció individual (EPI), el procediment mitjançant el qual l'organisme de 
control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de 
seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPI fabricats, tot això 
en els capítols II, V i VI d'aquest Reial decret. 

• El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el 
Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. 

• Pel que fa als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos 
detectats, s'hauran de complir les següents condicions: 

 
A) Els Equips han de tenir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre- i hauran de 
complir amb el que expressa el RD. 773/1997, de 30 de maig, Utilització d'equips de protecció 
individual-. 
B) Només els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen 
autoritzat el seu ús durant el període de vigència. 
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les 
negatives al seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i 
fer que s'adonin de la importància que realment tenen per a ells. 
I) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït 
immediatament, quedant constància a l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de 
l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, per tal de donar la màxima serietat possible a la 
utilització d'aquestes proteccions. 
F) Un cop els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un aplec ordenat, que 
serà revisat per la Direcció d'obra per a que autoritzi la seva eliminació de l'obra. 
G) Les normes d'utilització dels equips de protecció individual, s'ajustaran al que preveuen els fullets 
explicatius i d'utilització de cada un dels seus fabricants, que se certificarà haver fet arribar a cada un 
dels treballadors que hagin d'utilitzar. 
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ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de 
Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de 
recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent 
(subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu. 
 
5.1.2. Protecció del cap 
 
1) Casc de seguretat : 
 

 

 

• Conjunt destinat a protegir la part superior del cap 
de l'usuari contra xocs i colps. 

 
2) Criteris de selecció: 
L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma UNE-EN 
397, estableix els requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir aquests equips, 
d'acord amb el R.D. 1407/1992. 
Conformi s'estableix en el REGLAMENT (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de 
març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686 / CEE 
del Consell. 
 
3) Exigències específiques per a prevenir els riscos: 
Estaran compreses les que s'indiquin en el R.D. 1407/1992, en el seu annex II apartat 3.1.1 : 
 

a) Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos contra un 
obstacle. 
b) Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesió produïda per 
aixafada o penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per damunt 
del qual les dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor impedeixin un ús efectiu de 
l'EPI durant el temps que es calcule hagi de portar-los. 

 
4) Accessoris: 
Són els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a 
completar específicament la seva acció protectora o facilitar un treball concret com a portalàmpades, 
pantalla per a soldadors, etc. En cap cas restaran eficàcia al casc. Entre ells es considera convenient 
la barballera que és una cinta de subjecció ajustable que passa per davall de la barbeta i es fixa en 
dos o més punts simètrics de la banda de contorn o del casquet. 
 
5) Materials: 
Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistent als greixos, 
sals i elements atmosfèrics. 
Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb material 
no rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no 
sobrepassarà en cap cas els 450 grams. 
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6) Fabricació: 
El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arredonits i no tindrà 
arestes i ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment. 
No presentarà rugositats, clavills, ni altres defectes que disminueixen les característiques resistents i 
protectores del mateix. 
Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precís i disposat de tal forma que permeta la 
substitució dels guarniments sense deteriorament de cap element. 
Ni les zones d'unió ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes. 
 
7) Avantatges de portar el casc: 
A més del fet de suprimir o almenys reduir, el nombre de ferides en el cap, permet en l'obra 
diferenciar els oficis, per mitjà d'un color diferent. 
Així mateix per mitjà d'equips suplementaris, és possible dotar l'obrer d'enllumenat autònom, 
auriculars radiofònics, o protectors contra el soroll. 
El problema de l'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, 
encara que ajustar la barballera impedirà que la possible caiguda del casc pugui comportar una ferida 
als obrers que estiguin treballant a un nivell inferior. 
 
8) Elecció del casc: 
Es farà en funció dels riscos a què estigui sotmès el personal, tenint en compte:  
a) resistència al xoc;  
b) resistència a distints factors agressius; àcids, electricitat (i en aquest cas no s'usaran cascos 
metàl·lics);  
c) resistència a projeccions incandescents (no s'usarà material termoplàstic) i  
d) confort, pes, ventilació i estanqueitat. 
 
9) Conservació del casc: 
És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja. 
No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les bandes 
d'amortiguació puguin ser alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la neteja del casc, 
sinó la solidesa de l'arnés i bandes d'amortiguació, substituint aquestes en el cas del menor 
deteriorament. 
 
10) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que puguin requerir la utilització 
d'equips de protecció individual: 
 

• Obres de construcció i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs de 
treball situats en alçada, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació 
de bastides i demolició. 

• Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans 
contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals 
elèctriques. 

• Obres en fosses, rases, pous i galeries. 
• Moviments de terra i obres en roca. 
• Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament 

d'enderrocs. 
• La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 
• Treballs amb explosius. 
• Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport. 
• Activitats en instal·lacions d'alts forns, plantes de reducció directa, tallers de martell, 

tallers d'estampades i foses. 
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5.1.3. Protecció de l´aparell ocular 
 
• En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmès a un conjunt d'agressions com; 

acció de pols i fums; enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, càustiques o 
tòxiques; xoc amb partícules o cossos sòlids; esquitxada de líquids freds i calents, càustics i 
metalls fosos; radiació; etc. 

• Davant d'aquests riscos, l'ull disposa de defenses pròpies que són les parpelles, de manera que 
quan aquests estan tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca 
velocitat; però les parpelles, normalment, no estan tancats, i d'altra banda no sempre veu arribar 
aquestes partícules. 

• Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil, mal protegit i el funcionament pot ser 
interromput de forma definitiva per un objecte de mida petita. 

• Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de 
treball, completada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra 
impactes i pantalles transparents o viseres. 

• L'equip haurà d'estar certificat - Certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de Qualitat de 
fabricació -, d'acord amb el que disposa l'R.D. 1407/92 i Normes Harmonitzades. 

• En cas de risc múltiple que exigeixi que es portin a més de les ulleres altres EPIS, hauran de ser 
compatibles. 

• Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos 
treballadors, s'han de prendre les mesures perquè no causin cap problema de salut o higiene als 
usuaris. 

• Hauran de venir acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, 
contraindicacions, caducitat, etc. reglamentada en la Directiva de certificació. 

 
CLASSES D'EQUIPS : 
 

a) Ulleres amb patilles. 
b) Ulleres aïllants d'un ocular. 
c) Ulleres aïllants de dos oculars. 
d) Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultraviolada, infraroja i visible. 
e) Pantalles facials. 
f) Màscares i cascos per a soldadura per arc. 
 

ULLERES DE SEGURETAT 
 
1) Característiques i requisits 
 

 

• Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no existint 
rebaves ni arestes tallants o punxants. 

• Podran netejar-se amb facilitat i admetran 
desinfeccions periòdiques sense minva de les 
seves prestacions. 

 
• No existiran buits lliures en l'ajust dels oculars a la muntura. 
• Disposaran d'aireig suficient per a evitar l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús. 
• Tots els elements metàl·lics s'hauran sotmès a l'assaig de corrosió. 
• Els materials no metàl·lics que s'utilitzen en la seva fabricació no s'inflamaran. 
• Els oculars estaran fermament fixats en la muntura. 
 
2) Particulars de la muntura 
• El material emprat en la fabricació de la muntura podrà ser metall, plàstic, combinació d'ambdós 

o qualsevol altre material que permeti la seva correcta adaptació a l'anatomia de l'usuari. 
• Les parts en contacte amb la pell no seran de metall sense recobriment, ni de material que 

produeixi efectes nocius. 
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• Seran resistents a la calor i a la humitat. 
• Les patilles de subjecció mantindran en posició convenient el front de la muntura fixant-ho al 

capdavant de manera ferma per a evitar el seu desajust com a conseqüència dels moviments de 
l'usuari. 

 
3) Particulars dels oculars 
• Estaran fabricats amb materials d'ús oftalmològic ja sigui de vidre inorgànic, plàstic o combinació 

d'ambdós. 
• Tindran bon acabat, no existint defectes estructurals o superficials que alteren la visió. 
• Seran de forma i grandària adequada al model d'ulleres a què vagin a ser adaptats. 
• El bisell serà adequat per a no desprendre's fortuïtament de la muntura a què vagin adaptats. 
• Seran incolora i òpticament neutres i resistents a l'impacte. 
• Els oculars de plàstic i laminats o compostos no hauran d'inflamar-se i ser resistents a la calor i la 

humitat. 
 
4) Particulars de les proteccions addicionals 
• En aquells models d'ulleres de protecció en què existeixen aquests peces, compliran les 

especificacions següents: 
• Quan siguin de fixació permanent a la muntura permetran l'abatiment total de les patilles de 

subjecció per a guardar les ulleres quan no s'usen. 
• Si són de tipus acoblables a la muntura tindran una subjecció ferma per a no desprendre's 

fortuïtament d'ella. 
 
5) Identificació 
• Cada muntura portarà en una de les patilles de subjecció, marcades de forma indeleble, les 

dades següents: 
• Marca registrada o nom que identifiqui el fabricant. 
• Model de què es tracte. 
• Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseeixi. 
 
PANTALLES PER A SOLDADORS 
 
1) Característiques generals 
 

 

• Seran de fàcil neteja i susceptibles de desinfecció. 
• Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 

grams, sense comptar els vidres de protecció. 

 
• Estaran fetes amb materials que garanteixen un cert aïllament tèrmic; han de ser poc conductors 

de l'electricitat, incombustibles o de combustió lenta i no inflamables. 
• Els materials amb què s'hagin realitzat no produiran dermatosi i el seu olor no serà causa de 

trastorn per a l'usuari. 
• Les adaptacions dels vidres de protecció en el marc suport, i el d'aquest en el cos de pantalla 

seran de bon ajust, de manera que al projectar un feix lluminós sobre la cara anterior del cos de 
pantalla no hi hagi  pas de llum a la cara posterior, sinó només a través del filtre. 

 
2) Carcassa 
• Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, cara, coll, com a 

mínim. 
• El material emprat en la seva construcció serà no metàl·lic i serà opac a les radiacions 

ultraviolades visibles i infraroges i resistents a la penetració d'objectes candents. 
• La cara interior serà d'acabat mat, a fi d'evitar reflexos de les possibles radiacions amb incidència 
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posterior. 
• La cara exterior no tindrà reblades, o elements metàl·lics, i si estos existeixen, estaran coberts de 

material aïllant. Aquells que acaben en la cara interior, estaran situats en punts prou allunyats de 
la pell de l'usuari. 

 
3) Marco suport 
• Serà un bastidor, de material no metàl·lic i lleuger de pes, que adaptarà fermament el cos de 

pantalla. 
• Marco fix: És el menys recomanable, ja que necessita l'ús d'un altre element de protecció durant 

l'escrostonat de la soldadura. En general portarà una placa-filtre protegida o no amb cobrix-filtre. 
• El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeti recanviar 

fàcilment la placa-filtre i el cobrix-filtre cas de tindre-ho. 
• Marco lliscant: Està dissenyat per a adaptar més d'un vidre de protecció, de manera que el filtre 

pugi desplaçar-se deixant lliure l'espiera només amb el cobrix-filtre, a fi de permetre una visió 
clara en la zona de treball, garantint la protecció contra partícules volants. 

• Marco abatible: Portarà adaptats tres vidres (cobreix-filtre, filtre i ante-vidre). Per mitjà d'un 
sistema tipus frontissa podrà abatre's el conjunt format pel cobreix filtre i la placa filtrant en els 
moments que no existeixi emissió de radiacions, deixant l'espiera amb l'ante-vidre per a protecció 
contra impactes. 

 
4) Elements de subjecció  
• Pantalles de cap: La subjecció en aquest tipus de pantalles es realitzarà amb un arnés format per 

bandes flexibles; una de contorn, que comprengui el cap, seguint una línia que unisca la zona 
mitjana del front amb el bescoll, passant sobre les orelles i una altra o altres transversals que 
uneixin els laterals de la banda de contorn passant sobre el cap. Aquestes bandes seran 
graduables, per adaptar-se al cap. 

• La banda de contorn anirà proveïda, almenys en la seva part frontal, d'un encoixinat.  
• Existiran uns dispositius de reversibilitat que permeten abatre la pantalla sobre el cap, deixant 

lliure la cara. 
 
• Pantalles de mà: Estaran proveïdes d'un mànec adequat de manera que es pugui subjectar 

indistintament amb una o altra mà, de manera que al sostenir la pantalla en la seva posició 
normal d'ús quedi el més equilibrada possible. 

 
5) Elements addicionals 
• En alguns casos és aconsellable efectuar la subjecció de la pantalla per mitjà de la seva 

adaptació  a un casc de protecció. 
• En estos casos la unió serà tal que permeti abatre la pantalla sobre el casc, deixant lliure la cara 

de l'usuari. 
 
6) Vidres de protecció. Classes. 
• En estos equips podran existir vidres de protecció contra radiacions o plaques-filtre i vidres de 

protecció mecànica contra partícules volants. 
• Vidres de protecció contra radiacions:  
 
• Estan destinats a detenir en proporció adequada les radiacions que puguin ocasionar dany als 

òrgans visuals. 
• Tindran forma i dimensions adequades per a adaptar perfectament en el protector a qui vagin 

destinats, sense deixar buits lliures que permeten el pas lliure de radiació. 
• No tindran defectes estructurals o superficials que alteren la visió i òpticament neutres. 
• Seran resistents a la calor, humitat i a l'impacte quan s'usen sense cobrix-filtres. 
 
• Vidres de protecció mecànica contra partícules volants: 
• Són optatius i hi ha dos tipus; cobrix-filtres i ante-vidres. Els cobreix filtres se situen entre l'ocular 

filtrant i l'operació que es realitza a fi de prolongar la vida del filtre. 
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• Els ante-vidres, situats entre el filtre i els ulls, estan concebuts per a protegir-ho (en cas de 
ruptura del filtre, o quan aquest es trobi alçat) de les partícules despreses durant l'escrostonat de 
la soldadura, picat de l'escòria, etc. 

• Seran incolors i superaran les proves de resistència al xoc tèrmic, aigua i impacte. 
 
• Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització 

d'equips de protecció individual: 
 
• Ulleres de protecció, pantalla o pantalles facials: 
• Treballs de soldadura, toscats, esmerilats o polits i tall. 
• Treballs de perforació i burinat. 
• Talla i tractament de pedres. 
• Manipulació o utilització de pistoles grapadores. 
• Utilització de màquines que al funcionar alcen borumballes en la transformació de materials que 

produïsquen borumballes curtes. 
• Arreplega i fragmentació de cascos. 
• Arreplega i transformació de vidre, ceràmica. 
• Treball amb doll projector d'abrasius granulosos. 
• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
• Manipulació o utilització de dispositius amb doll líquid. 
• Treballs amb masses en fusió i permanència prop d'elles. 
• Activitats en un entorn de calor radiant. 
• Treballs amb làser. 
 
 
5.1.4. Protecció de l áparell auditiu 
 
• D'entre totes les agressions, que està sotmés l'individu en la seva activitat laboral, el soroll, és 

sense cap gènere de dubtes, la més freqüent de totes elles. 
• El sistema auditiu té la particularitat, gràcies als fenòmens d'adaptació de contraure certs 

músculs de l'oïda mitjana i limitar parcialment l'agressió sonora del soroll que es produeix. 
• Les conseqüències del soroll sobre l'individu poden, a banda de provocar sorderes, afectar l'estat 

general del mateix, com una major agressivitat, molèsties digestives, etc. 
• El RD 286/2006 sobre -Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició al soroll - estableix una sèrie de disposicions mínimes que tenen com 
objecte la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva seguretat i la seva salut 
derivats o que puguin derivar-se de l'exposició al soroll, en particular els riscos per a l'audició. 

 
1) Tipus de protectors : 
 
Tap auditiu: 
 

 
 

• És un petit element sòlid col·locat en el conducte 
auditiu extern, de goma natural o sintètica. 

• S'inseriran al començar la jornada i es retiraran al 
finalitzar-la. 
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• Taps més còmodes de portar, ja que es poden 
penjar fàcilment de el coll quan no s'estan 
utilitzant 

 
• Han de guardar-se (en el cas de ser reutilitzables) en una caixa adequada. 
• No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no compren tota la 

jornada de treball. 
• Aquests taps són eficaços i compleixen en teoria la funció per a la que han estat estudiats però 

d'altra banda, presenten tals inconvenients que  la seva ocupació està prou restringida. El primer 
inconvenient consisteix en la dificultat per a mantindre aquests taps en un estat de neteja 
correcte. 

• Evidentment, el treball té l'efecte d'embrutar les mans dels treballadors i és per això que corre el 
risc d'introduir en els seus conductes auditius amb les mans brutes, taps també bruts; 
l'experiència ensenya que en aquests condicions es produeixen prompte o tard supuracions del 
conducte auditiu del tipus -furóncol d'oïda-. 

 
Orelleres: 
 

 

És un protector auditiu que consta de : 
 
a) Dos casquets que ajusten convenientment a cada 
costat del cap per mitjà d'elements encoixinats, 
quedant el pavelló extern de les orelles en l'interior 
dels mateixos. 
b) Sistemes de subjecció per arnés. 
 

 
• El pavelló auditiu extern ha de quedar per dins dels elements encoixinats. 
• L'arnés de subjecció ha d'exercir una pressió suficient per a un ajust perfecte al cap. 
• Si l'arnés es col·loca sobre el bescoll disminueix l'atenuació de l'orellera. 
• No han de presentar cap tipus de perforació. 
• El coixí de tancament i el farciment de goma bromera ha de garantir un tancament hermètic. 

 
Casc antisoroll: 
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• Element que actuant com a protector auditiu 
cobreix part del cap a més de l'pavelló extern de 
l'oïda. 

• Aquest protector auditiu pot ser també d'alta 
atenuació FM-ràdio i depenciencia de nivell 
permetent ajudar a millorar la seguretat i la 
motivació per als usuaris en ambients sorollosos. 
Li permet escoltar la ràdio FM o el dispositiu 
extern (reproductor MP3, telèfon mòbil) a el 
mateix temps, com es pot escoltar el seu entorn i 
comunicar-se amb els seus col·legues sense tenir 
el protector auditiu fora. 

 
2) Classificació 
Com a idea general, els protectors es construiran amb materials que no produeixen danys o trastorns 
en les persones que els empren. Així mateix, seran el més còmode possible i s'ajustaran amb una 
pressió adequada. 
 
3) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la 
utilització d'equips de protecció individual: 
Protectors de l'oïda: 
 
• Treballs que porten amb si la utilització de dispositius d'aire comprimit. 
• Treballs de percussió. 
 
 
5.1.5. Protecció de l ´aprell respiratori 
 
Els danys causats, en l'aparell respiratori, pels agents agressius com la pols, gasos tòxics, monòxid 
de carboni, etc., per regla general no són causa, quan aquests incideixen en l'individu, d'accident o 
interrupció laboral, sinó de produir en un període de temps més o menys dilatat, una malaltia 
professional. 
Dels agents agressius, el que major incidència té en la indústria de la construcció és la pols; estant 
format per partícules d'un grandària inferior a 1 micró. 
Tals agents agressius, en funció de la grandària de les partícules que els constitueixen poden ser: 
 
Pols: partícules sòlides resultants de processos mecànics de disgregació de materials sòlids. Aquest 
agent és el que major incidència té en la indústria de la construcció, per estar present en pedreres, 
perforació de túnels, ceràmiques, apunyalat de sòls, tall i poliment de pedres naturals, etc. 
 
Fum: Són partícules de diàmetre inferior a un micró, procedents d'una combustió incompleta, 
suspeses en un gas, formades per carbó, sutja o altres materials combustibles. 
 
Boira: Dispersió de partícules líquides, són prou grans per a ser visibles a simple vista originades bé 
per condensació de l'estat gasós o dispersió d'un líquid per processos físics. El seu grandària està 
comprés entre 0,01 i 500 microns. 
 
Altres agents agressius són els vapors metàl·lics o orgànics, el monòxid de carboni i els 
gasos tòxics industrials. 
 
Els equips enfront de partícules es classifiquen d'acord amb la Norma UNE-EN 133, apartat 2.2.1, 
annex I. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Es classifiquen segons la Norma Europea EN 133, presentant una classificació del medi ambient on 
pot ser necessària la utilització dels equips de protecció respiratòria i una classificació dels equips de 
protecció respiratòria en funció del seu disseny. 
 
A) Medi ambient: 
• Partícules. 
• Gasos i Vapors. 
• Partícules, gasos i vapors. 
 
B) Equips de protecció respiratòria: 
• Equips filtrants: filtres de baixa eficàcia; filtres d'eficàcia mitjana; filtres d'alta eficàcia. 
• Equips respiratoris. 
 
CLASSES D'EQUIPS DE PROTECCIÓ EN FUNCIÓ DEL MEDI AMBIENT. 
 
Equips dependents del medi ambient:  
Són aquells que purifiquen l'aire del medi ambient en què es desembolica l'usuari, deixant-ho en 
condicions de ser respirat. 
 
a) de retenció mecànica: Quan l'aire del medi ambient és sotmés abans de la seva inhalació per 
l'usuari a una filtració de tipus mecànic. 
b) de retenció o, retenció i transformació física i/o química: Quan l'aire del medi ambient és sotmés 
abans de la seva inhalació per l'usuari a una filtració a través de substàncies que retenen i/o 
transformen els agents nocius per reaccions químiques i/o físiques. 
c) Mixtos: Quan es conjuguen els dos tipus anteriorment citats. 
 
Equips independents del medi ambient:  
Són aquells que subministren per a la inhalació de l'usuari un aire que no procedeix del medi ambient 
en què es desembolica. 
a) Semi-autònoma: Aquells en què el sistema subministrador d'aire no és transportat per l'usuari i 
poden ser d'aire fresc, quan l'aire subministrat a l'usuari se presa d'un ambient no contaminat; podent 
ser de mànega de pressió o aspiració segons que l'aire se subministra per mitjà d'un bufen-te a 
través d'una mànega o sigui aspirat directament per l'usuari a través d'una mànega. 
b) autònoms: Aquells en què el sistema subministrador de l'aire és transportat per l'usuari i poden ser 
d'oxigen regenerable quan per mitjà d'un filtre químic retenen el diòxid de carboni de l'aire exhalat i 
de sortida lliure quan subministren l'oxigen necessari per a la respiració, procedent d'unes ampolles 
de pressió que transporta l'usuari tenint l'aire exhalat per aquesta sortida lliure a l'exterior. 
 
ADAPTADORS FACIALS 
Es classifiquen en tres tipus: màscara, mascareta i embocadura. 
Els materials del cos de màscara, cos de màscara i cos només de boca podran ser metàl·lics, 
elastòmers o plàstics, amb les següents característiques: 
 
• No produiran dermatosi i el seu olor no produirà trastorns al treballador. 
• Seran incombustibles o de combustió lenta. 
• Les viseres de les màscares es fabricaran amb làmines de plàstic incolor o un altre material 

adequat i no tindran defectes estructurals o d'acabat que pugin alterar la visió de l'usuari. 
Transmetran almenys el 89 per 100 de la radiació visible incident; excepcionalment podran 
admetre's viseres filtrants. 
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• Les màscares cobriran perfectament les entrades a 
les vies respiratòries i els òrgans visuals. 

• Les màscares podran ser de diverses talles, però 
cobriran perfectament les entrades a les vies 
respiratòries. 

• La forma i dimensions del visor de les cambres 
deixaran com a mínim a l'usuari el 70 per 100 del 
seu camp visual normal. 

 
MASCARETA UN SOL ÚS 
Es faran servir en l'obra, quan per la naturalesa dels agents en suspensió no es justifiqui l'ocupació 
dels adaptadors facials anteriors. 
 

 

 

• Es tracta de productes d'un sol ús, utilitzats 
normalment per retenir partícules de pols en 
suspensió que es generen en multitud d'operacions 
que es realitzen en l'obra. 

 
Són màscares per retenció mecànica, especialment per partícules de olvo en suspensió originades 
en l'obra per diferents motius (trànsit per camins secs, tall de productes ceràmics, escombrat, corrent 
d'aire, serrat, etc.). 
 
MÀSCARES AUTOFILTRANTS 
 

 

 

• Aquestes màscares autofiltrants només es podran 
fer servir davant ambients contaminats amb pols. 

• Estaran constituïts per cos de màscara, arnés de 
subjecció i vàlvula d'exhalació. 

 
Aquest element de protecció, té com característica singular que el propi cos és element filtrant, 
diferenciant-se dels adaptadors facials tipus màscara en què a estos se'ls pot incorporar un filtre de 
tipus mecànic, de retenció física i/o mecànica i inclús una mànega, segons les característiques 
pròpies de l'adaptador facial i en concordança amb els casos en què faça ús del mateix. 
Estes màscares autofiltrants només es podran emprar enfront d'ambients contaminats amb pols. 
Estaran constituïts per cos de màscara, arnés de subjecció i vàlvula d'exhalació. 
Els materials per a la seva fabricació no produiran dermatosi, seran incombustibles o de combustió 
lenta; en l'arnés de subjecció seran de tipus elastòmer i el cos de màscara seran d'una naturalesa tal 
que ofereixen un adequat ajust a la cara de l'usuari. 
 
FILTRES MECÀNICS. CARACTERÍSTIQUES 
S'utilitzaran contra pols, fums i boires. 
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• S'utilitzaran en l'obra contra la pols, fums i vapors 
emanats per productes i components utilitzats en 
diferents operacions. 

 
El filtre podrà estar dins d'un portafiltros independent de l'adaptador facial i integrat en el mateix. 
El filtre serà fàcilment desmuntable del portafiltros, per a ser substituït quan sigui necessari. 
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració. 
 
 
TIPUS DE FILTRE EN FUNCIÓ DE L'AGENT AGRESSIU 
Contra pols, fums i boires: El filtre serà mecànic, basant-se el seu efecte en l'acció tamisadora i 
absorbent de substàncies fibroses tipus feltre. 
Contra dissolvents orgànics i gasos tòxics en dèbil concentració: El filtre serà químic, constituït per un 
material filtrant, generalment carbó actiu, que reacciona amb el compost danyós, retenint-ho. És 
adequat per a concentracions baixes de vapors orgànics i gasos industrials, però és necessari indicar 
que ha d'utilitzar-se el filtre adequat per a cada exigència, ja que no és possible usar un filtre contra 
anhídrid sulfurós en fugues de clor i viceversa. 
 
A) Contra pols i gasos 
El filtre serà mixt. Es fonamenta en la separació prèvia de totes les matèries en suspensió, perquè en 
cas contrari podrien reduir en el filtre per a gasos la capacitat d'absorció del carbó actiu. 
 
B) Contra monòxid de carboni 
Per a protegir-se d'aquest gas, és necessari utilitzar un filtre específic, unint-se la màscara al filtre a 
través del tub traqueal, a causa del pes del filtre. 
El monòxid de carboni no és separat en el filtre, sinó transformat en anhídrid carbònic per mitjà d'un 
catalitzador a què s'incorpora oxigen de l'aire ambient, havent de contindre com a mínim un 17per 
100 en volum d'oxigen. 
És precís tenir en compte, que no sempre és possible utilitzar màscares dotades únicament de filtre 
contra CO, ja que perquè aquests resulten eficaços, és necessari concórreguen dos circumstàncies; 
que existisca prou percentatge d'oxigen respirable i que la concentració de CO no sobrepasse 
determinats límits que varien segons la naturalesa del mateix. Quan tals requisits no existixen 
s'utilitzarà un equip semi-autónomo d'aire fresc o un equip autònom per mitjà d'aire comprimit 
purificat. 
 
VIDA MITJANA D'UN FILTRE 
Els filtres mecànics, es reemplaçaran per altres quan els seus passos d'aire estiguin obstruïts per la 
pols filtrada, que dificulten la respiració a través d'ells. 
Els filtres contra monòxid de carboni, tindran una vida mitjana mínima de seixanta minuts. 
Els filtres mixtos i químics, tenen una vida mitjana mínima en funció de l'agent agressiu així per 
exemple contra amoníac serà de dotze minuts; contra clor serà de quinze minuts; contra anhídrid 
sulfurós serà de deu minuts; contra àcid sulfhídric serà de trenta minuts. 
En determinades circumstàncies es suscita la necessitat de protegir els òrgans respiratoris al propi 
temps que el cap i el tronc com en el cas dels treballs amb doll d'arena, pintura aerogràfica o 
operacions en què la calor és factor determinant. 
En el doll d'arena, tant quan s'opera amb arena silícia, com amb granalla d'acer, l'operari es protegirà 
amb un escafandre d'alumini endurit dotat del corresponent sistema d'aireig, per mitjà de presa d'aire 
exterior. 
En aquells casos en què sigui necessari cobrir el risc de calor s'utilitzin caputxes amb espiera de 
vidre refractari i en molts casos amb dispositius de ventilació. 
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LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS I SECTORS D'UTILITZACIÓ D'AQUESTS 
EPIS: 
Equips de protecció respiratòria: 
 
• Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 

riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen. 
• Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
• Ambients amb pols. 
• Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
• Treballs en instal·lacions frigorífiques en què existeixi un risc de fuga de fluid.  
 
 
5.1.6. Protecció de les extremitats superiors 
 
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre 
de 1989 relativa  a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
en el treball d'EPIS en el seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que 
puguin requerir la utilització d'equips de protecció individual dels braços i les mans. 
 
A) Guants: 
 
• Treballs de soldadura 
 

 

• Són resistents a la inflamabilitat, a la calor de 
contacte, a la calor de convecció, a la calor radiant, 
a petites projeccions de material en fusió tals com 
els que es donen en les operacions de soldadura. 

• Són d'ús per als soldadors en aquestes operacions 
en l'obra. 

 
• Manipulació d'objectes amb arestes tallants, però no a l'utilitzar màquines, quan existisca el risc 

que el guant quedi atrapat. 
 

 

• Es tracta de guants per a riscos mecànics, amb 
resistència a l'abrasió, a el tall per fulla, resistència 
a l'esquinçat, resistència a la perforació i 
resistència a el tall per objectes afilats. 

• Són d'ús general en gran nombre d'operacions a 
l'obra. 

 
• Manipulació a l'aire de productes químics. 
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• La permeació és un procés mitjançant el qual el 
producte químic es mou a través de l'material a 
nivell molecular. Tots els materials són permeados 
pels productes químics més tard o més d'hora, 
variant en funció del que es prolongui el contacte 
entre tots dos. El temps després del qual es 
detecta l'inici d'un procés de permeació, mesurat 
en minuts, és el que va a caracteritzar la 
resistència d'un material enfront d'un determinat 
producte químic i es diu "temps de pas". 

• Són d'ús en l'obra per a la manipulació de 
determinats productes, components o substàncies 
químiques. 

 
• Guants aïllants de l'electricitat. 
 

• Protegeixen de el pas de corrent elèctric a través 
del cos humà (xoc elèctric), produït pel contacte 
físic amb un element conductor, a diferent tensió. 

• Són d'ús en l'obra per als electricistes a operacions 
elèctriques. 

 
 
B) Guants de metall trenat: 
 
• Substitució de fulles en les màquines de tallar. 
 

 

• Protegeixen de el tall, oferint les màximes 
garanties, sent apropiats en obra per al 
manteniment i substitució d'eines afilades o de tall 
de les màquines i equips utilitzats. 

• Igualment ofereixen la millor resistència a l'abrasió. 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-.  
 
1) La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànegues, mitenes i 
maneguins seleccionats per a prevenir els riscos existents i per a evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
2) Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuiro assaonat al crom, 
plom o malla metàl·lica segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
3) En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les mans, utilitzant-se 
aquest efecte didals o manyoples. 
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4) Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat 
fabricats. 
5) Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavillis o qualsevol deformació o 
imperfecció que minve les seves propietats. 
 

• Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no 
disminueixen les seves característiques ni produeixen dermatosi. 

• Les manyoples, evidentment, no serveixen més que per al maneig de grans peces. 
• Les característiques mecàniques i fisicoquímiques del material que componen els guants de 

protecció es defineixen per la grossària i resistència a la tracció, a l'esgarro i al tall. 
• La protecció dels avantbraços, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos 

materials que els guants; sovint el maneguí és solidari amb el guant, formant una sola peça 
que a vegades sobrepassa els 50 cm. 

 
6) Aïllament de les ferramentes manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió. 

• Ens referim a les ferramentes d'ús manual que no utilitzen més energia que la de l'operari 
que les usa. 

• Les alteracions patides per l'aïllament entre -10ºC i +50ºC no modificarà les seves 
característiques de manera que la ferramenta mantingui la seva funcionalitat. El recobriment 
tindrà un grossària mínim d'1 mm. 

• Portaran en caràcters fàcilment llegibles les indicacions següents: 
 

 a) Distintiu del fabricant.  
 b) Tensió màxima de servei 1000 volts. 
 

A continuació, es descriuen les ferramentes més utilitzades, així com les seves condicions mínimes. 
 
6.1) Tornavís. 
Sigui quin sigui la seva forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap 
hexagonal, etc.), la part extrema de la ferramenta no recoberta d'aïllament, serà com a màxim de 
8 mm. La longitud de l'empunyadura no serà inferior de 75 mm. 

 
6.2) Claus. 
En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aïllament estarà present en la seva totalitat, excepte en 
les parts actives. 
No es permetrà l'ocupació de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en 
què no existisca connexió elèctrica entre elles. 
No es permetrà la clau anglesa com a ferramenta aïllada de seguretat. 
La longitud de l'empunyadura no serà inferior a 75 mm. 

 
6.3) Alicates i tenalles. 
L'aïllament cobrirà l'empunyadura fins al cap de treball i disposarà d'un ressalt per a evitar el perill 
de lliscament de la mà cap al cap de treball. 

 
6.4) Curta-fils d'Aram. 
Quan les empunyadures d'aquestes ferramentes siguin d'una longitud superior a 400 mm. No fa 
falta ressalt de protecció. 
Si la longitud és inferior a 400mm, anirà equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates. 
En tot cas, l'aïllament recobrirà l'empunyadura fins al cap de treball. 

 
6.5) Arc porta serres. 
L'aïllament recobrirà la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full. 
Podran quedar sense aïllament les zones destinades a l'encast del full. 

 
7) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització 
d'equips de protecció individual: 
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• Didals de cuir: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit. 
• Didals o semiguants que protegeixen dos dits i el polze, reforçats amb cota de malla: 

Utilització de ferramentes de mà tallants. 
• Manyoples de cuir: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o matèries abrasives, 

maneig de xapes i perfils. 
• Semiguants que protegeixen un dit i el polze reforçats amb malla: Algun treball de serra, 

especialment en la serra de cinta. 
• Guants i manyoples de plàstic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulació de tubs, 

peces pesades. 
• Guants de cuir: Xapistes, plomers, vidriers, soldadura a l'arc. 
• Guants de cuir al crom: Soldadura a l'acer. 
• Guants de cuir reforçat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives. 
• Guants amb la palma reforçada amb reblades: Manipulació de cables d'acer, peces tallants. 
• Guants de cautxú natural: Àcid, àlcalis. 
• Guants de cautxú artificial: Ídem, hidrocarburs, greixos, oli. 

 
 
5.1.7. Protecció de les extremitats inferiors 
 
L'equip de protecció haurà d'estar certificat i posseir la - marca CE- Segons R.D. 1407/1992 de 20 de 
Novembre. 
Hauran de ser-li d'aplicació les normes UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346, UNE-EN ISO 20347, que estableixen els requisits mínims Assaigs i especificacions que han 
de complir els epistemològic. 
 
El Diari Oficial de la Comunitat Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consell, de 30 de Novembre 
de 1989, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball d'equips de protecció individual - tercera Directiva específica conformement 
a l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE (es transposa, per Reial Decret 488/1997, de 
14 d'abril -Ref. BOE-a-1997-8671-), ens mostra una llista indicativa i no exhaustiva d'activitats que 
poden requerir la utilització d'equips de protecció individual del peu. 
 
A ) Calçats de protecció amb sola antiperforant: 
• Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
• Treballs en bastides. 
• Obres de demolició d'obra gruixuda. 
• Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
• Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge. 
• Obres de teulada. 
 
B ) Sabates de protecció sense sola antiperforant. 
• Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics de gran alçada, pals, torres, ascensors, 

construccions hidràuliques d'acer, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, 
instal·lacions de calderes, etc. 

• Obres de construcció de forns, muntatge d'instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures 
metàl·liques. 

• Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam. 
• Treballs i transformació de pedres. 
• Fabricació, manipulació i tractament de vidre pla i vidre buit. 
• Transport i emmagatzematges 
 
C ) Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant 
• Obres de teulada 
 
D ) Sabates de seguretat amb soles termoaïllants 
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• Activitats sobre i amb masses ardents o molt fredes 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS EPIS PER PROTECCIÓ DELS PEUS. 
 
1) Polaines i abrigall. 
 
• S'usen en llocs amb risc d'esquitxades d'espurna i brous ; els de serratge són usats pels 

soldadors, els de cuir per a protecció d'agents químics, greixos i olis ; els de neoprè per a 
protecció d'agents químics. 

• Poden ser indistintament de mitja canya o de canya alta ; el tipus de despreniment ha de ser 
ràpid, per mitjà de fleixos. 

 
 

  
 

2) Sabates i botes. 
 
• Per a la protecció dels peus, davant els riscos mecànics, s'utilitzarà calçat de seguretat d'acord 

amb la classe de risc. 
• Classe I: Calçat proveït de puntera de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els 

riscos de caiguda d'objectes, cops o aixafaments, etc. 
• Classe II: Calçat proveït de plantilla o sola de seguretat per a protecció de la planta dels peus 

contra punxades. 
• Classe III: Calçat de seguretat, contra els riscos indicats en classe I i II. 
 

 

 
 
3) Característiques generals. 
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• La puntera de seguretat formarà part integrant del calçat i de ser de material rígid. 
• El calçat cobrirà adequadament el peu, permetent desenvolupar un moviment normal al caminar. 
• La sola estarà formada per una o diverses capes superposades i el taló podrà portar un farciment 

de fusta o similar. 
• La superfície de sola i taló, en contacte amb el terra, serà rugosa o estarà proveïda de ressalts i 

esquerdes. 
• Tots els elements metàl·lics que tinguin una funció protectora seran resistents a la corrosió a 

base d'un tractament fosfatat. 
 
4) Contra riscos químics. 
• S'utilitzarà calçat amb sola de cautxú, neoprè, cuir especialment tractat o fusta i la unió del cos 

amb la sola serà per vulcanització en lloc de cosit. 
 
5) Contra la calor. 
• Es farà servir calçat de seguretat resistent per a altes temperatures, podent ser de pell bovina o 

de qualsevol altre material que garanteixi la seva resistència. 
 
6 ) Contra l'aigua i humitat. 
• S'usaran botes altes de goma. 
 
7 ) Contra electricitat. 
• S'usaran botes protectores de cautxú o polimèric enfront de riscos elèctrics. 
 
 
5.1.8. Protecció del tronc 
 
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre 
de 1989 relativa a les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
en el treball d’EPIS en el seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que 
puguin requerir la utilització d'equips de protecció individual. 
(Es transposa, per Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril -Ref. BOE-A-1997-8669-). 
 
A) Equips de protecció: 

• Manipulació de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
• Manipulació de vidre pla. 
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• Treballs de rajat amb sorra. 
 
B) Roba de protecció antiinflamable: 

• Treballs de soldadura en locals minsos. 
 
C) Manils de cuir: 

• Treballs de soldadura. 
• Treballs de modelat. 

 

 

• Per utilitzar principalment en els treballs de 
soldadura dins de l'obra. 

• l'objectiu és protegir de les esquitxades de metall 
fos que pugui caure sobre el soldador. 

 
D) Roba de protecció per al mal temps: 

• Obres a l'aire lliure amb temps plujós o fred. 
 

 

 

 
 
E) Roba de seguretat: 

• Treballs que exigeixin que les persones segueixen vistes a temps. 
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CRITERIS DE SELECCIÓ: 
• L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les 

normes UNE-EN 348, UNE-EN ISO 6530, UNE-EN ISO 9185, UNE-EN 381, UNE-EN 142 
i UNE-EN 510, estableixen els requisits mínims que ha de complir la roba de protecció 
per a ajustar-se al citat Real Decret. 

 
CONDICIONS PRÈVIES D’EXECUCIÓ: 

• Disposar de diverses talles, i tipus de roba de treball en funció del tipus de treball, i 
estació de l'any en què és realitza. 

 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 

• Micos de treball: Seran de teixit lleuger i flexible, seran adequats a les condicions 
ambientals de temperatura i humitat. Ajustaran be al cos. Quan les mànigues siguin 
llargues, s’ajustaran per mitjà de terminacions de teixit elàstic. 

• S'eliminaran en la mesura del possible els elements addicionals, com a butxaques, 
bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc. 

• Per a treballar sota la pluja, seran de teixit impermeable quan s'usin en les proximitats de 
vehicles en moviment serà si pot ser de color groc o ataronjat, completant-se amb 
elements reflectors. 

 
 
5.1.9. Protecció anticaigudes 
 
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre-. 
Les normes UNE-EN 341, UNE-EN 353-1, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 358, UNE-EN 360, 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE -EN 364 / AC i UNE-EN 365, estableixen requisits 
mínims que han de complir els equips de protecció contra caigudes d'altures, per ajustar-se als 
requisits del RD 1407/1992. 
En tot el treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà perceptiu l'ús del Arnés de Seguretat. 
 
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS ANTICAIGUDES 
Segons les prestacions exigides es divideixen en: 
 
Classe A: 
Pertanyen a la mateixa els cinturons de subjecció. Està constituït almenys per una faixa i un o més 
elements d'amarre. L'element d'amarrament estarà sempre tens, a fi d'impedir la caiguda lliure. És 
aconsellable l'ús d'un sistema de regularització de l'element d'amarrament. 
 

 

• És utilitzat per a sostindre l'usuari a un punt 
d'ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda 
lliure. 

 
TIPUS 1: 
Proveït d'una única zona de connexió. S'utilitzarà en treballs en què no sigui necessària 
llibertat de moviment o en desplaçaments de l'usuari en què s'utilitze un sistema de punt 
d'ancoratge mòbil, com en treballs sobre cobertes, pedreres, bastides, escales, etc. 
TIPUS 2: 
Proveït de dos zones de connexió. S'utilitzarà en treballs en què sigui possible fixar l'arnés, 
abraçant l'element d'amarrament a un pal, estructura, etc., com en treballs sobre línies 
elèctriques aèries o telefòniques. 

 
 
 
 
Classe B: 
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Pertanyen a la mateixa els arnesos de suspensió. S'utilitzarà en treballs en què només existeixen 
esforços estàtics (pes de l'usuari), com ara operacions en què l'usuari estigui suspès per l'arnés, 
elevació i descens de persones, etc., sense possibilitat de caiguda lliure. 
 

 

• És utilitzat per a suspendre l'usuari des d'un o més 
punts d'ancoratge.  

• Està constituït per una o diverses bandes flexibles i 
una o més zones de connexió que permeten, 
almenys, al tronc i cap de l'individu la posició 
vertical estable.  

 
TIPUS 1: 
Proveït d'una o diverses bandes flexibles que permeten assentar-se a l'usuari, s'utilitzarà en 
operacions que requereixen una determinada duració, permetent a l'usuari realitzar les dites 
operacions amb la mobilitat que les mateixes requereixen. 
TIPUS 2: 
Sense bandes flexibles per a assentar-se, s'utilitzarà en operacions de curta duració. 
TIPUS 3: 
Proveït d'una banda flexible que permet a l'usuari assentar-se o utilitzar-ho com a arnés 
toràcic. S'utilitzarà en operacions d'elevació o descens. 

 
Classe C: 
Pertanyen a la mateixa els cinturons de caiguda. Està constituït essencialment, per un arnés amb 
faixa o sense i un element d'amarre, que pot estar proveït d'un amortidor de cada. 
 

 

• És utilitzat per a frenar i detenir la caiguda lliure 
d'un individu, de manera que al final d'aquella 
l'energia que s'abast s'absorbeixi en gran part pels 
elements integrants de l'arnés, mantenint els 
esforços transmesos a la persona per davall d'un 
valor prefixat.  

 
TIPUS 1: 
Constituït per un arnés toràcic amb faixa o sense i un element d'amarrament. 
TIPUS 2: 
Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb faixa o sense i un element 
d'amarrament. 
Tots els cinturons de seguretat, independentment de la seva classe i tipus, presentaran una 
etiqueta o semblant, en la que s’indica: Classe i tipus d'arnés; longitud màxima de l'element 
d'amarrament i any de fabricació. 

 
Arnés de seguretat: 
 
De subjecció: 
• Denominats de Classe -A-, s'utilitzaran en aquells treballs que l'usuari no ha de fer grans 

desplaçaments. Impedeix la caiguda lliure. 
• Classificació. Tipus I: Amb només una zona de subjecció. Tipus II: Amb dos zones de subjecció. 
• Components. Tipus I: Faixa, sivella, corda o banda d'amarrament, argolla i mosquetó. 
• La corda d'amarrament tindrà un diàmetre mínim de 10 mm. 
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• Separació mínima entre els forats de la sivella, 20mm. 
 
Característiques geomètriques: 
• Faixa: Formada amb bandes de dimensions iguals o superiors a les indicades a continuació: 

Separació mínima de forats per a la sivella, 20 mm. Corda d'amarrament: diàmetre mínim 10 mm. 
 
Característiques mecàniques: 
• Valors mínims requerits, per mitjà de mètodes establerts en la norma Tècnica Reglamentària NT-

13. 
• Faixes de cuiro: Resistència a la ruptura per tracció, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no s'apreciarà  a 

simple vista cap clavilla o clavill. La resistència a esgarrar-se, no serà inferior a 10 Kg. /mm de 
grossària. 

• Faixes de material tèxtil o mixt: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o 
superior a 1000 Kg. 

• Elements metàl·lics: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 
Kg. 

• Elements d'amarrament: Resistència de tracció, la càrrega de ruptura ha de ser superior a 1200 
Kg. 

• Zona de connexió: La càrrega de ruptura del conjunt ha de ser superior a 1000 Kg. 
 
Recepció : 
• Els cantells o bords no han de tindre arestes vives, que puguin ocasionar molèsties 

innecessàries. No tindrà entroncaments i esfilagarsats. 
• Bandes d'amarrament: no ha de tindre entroncaments. 
• Costures: Seran sempre en línia recta. 
 
 
LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS QUE PODEN REQUERIR LA 
UTILITZACIÓ D'AQUESTS EQUIPS. 
 
• Treballs en bastides. 
• Muntatge de peces prefabricades. 
• Treballs en pals i torres. 
• Treballs en cabines de grues situades en altura. 
• Treballs en cabines de conductor d'estibadors amb ganxo elevadora. 
• Treballs en emplaçaments de torres situats en altura. 
• Treballs en pous i canalitzacions. 
 

5.2. Requisits dels equips de protecció col.lectiva 
 
5.2.1. Condicions tècniques de les proteccions col-lectives 
 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
 
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la 
idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel 
Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà 
la situació d'aquests elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta 
general s'indica a continuació. 
  
• Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment). 
• Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment). 
• Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista 

(setmanalment). 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       86 

 

• Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, 
clavilles, etc. (setmanalment). 

• Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment). 
• Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment). 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
A) Visera de protecció accés a obra: 
• La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la 

utilització de viseres de protecció. 
• Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, 

d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 
m. i senyalitzant-se convenientment. 

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada. 
 
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
 
a) Xarxa elèctrica: 
• La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 
• Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions 

de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
• En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les 

prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24 
• Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els 

treballs s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un 
comprovador de tensió. 

 
b) Interruptor diferencial de 30 mA 
 
• Interruptor diferencial de 30 mA per a la xarxa d'enllumenat, instal·lat en el quadre general 

elèctric de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 
• Seran nous, a estrenar 
• L'interruptor diferencial de 30 miliampers serà del model establert pel projecte d'instal·lació 

elèctrica provisional d'obra, instal·lat en el quadre general elèctric de l'obra, en combinació amb 
la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. Instal·lació. 

• Es revisarà diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d'avaria. 
• Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i 

s'investigarà qui és el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els motius 
que el van portar a ella per tal d'eliminar-los. 

 
c) Interruptor diferencial de 300 mA 
 
• Seran nous, a estrenar 
• Interruptor diferencial de 300 mA per a la xarxa de força, instal·lat en el quadre general elèctric 

de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 
• Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i 

s'investigarà qui és el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els motius 
que el van portar a ella per tal d'eliminar-los. 

 
d) Presa de terra: 
• Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 
• Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 

Mm. 
• Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. 

de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim. 
 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       87 

 

C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: 
• Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran 

examinats i provats amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del 
treball dels mateixos. 

• Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o 
reparacions d'importància. 

• Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 

 
D) Marquesines: 
•  Hauran de complir les següents característiques:  
 

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.  
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.  
c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 
• Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats 

lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions 
d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material 
que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma. 

• Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser 
igual a la façana (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció. 

 
E) Xarxes: 
• La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que 

han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a 
les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura. 

• La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de 
xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, 
ancorades al perímetre dels forjats. 

• Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades 
a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 
5,00 m. de separació. 

• Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així 
com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm. 

• L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com 
a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm. 

• Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils 
d'aram o cable, de manera que no deixen buits. 

 
F) Mallats: 
• Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla 

adequada, indicat quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2). 
• En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual 

cosa és un element comú. 
• Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, 

o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts 
de contacte. 

• Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la 
retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats. 

• Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació 
en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, 
etc. 

 
G) Tanca d'obra: 
• Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra. 
• Tindran almenys 2 metres d'alçada. 
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• Disposaran de porta gran per a accés de  vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per 
a accés de personal.  

• Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat 
definitiu. 

 
H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials: 
• S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta. 
• Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la 

seva estabilitat. 
• L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la 

caiguda dels treballadors. 
 
I) Protecció contra incendis: 
• En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, 

estableixin els següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya 
aquest Plec de Seguretat i Salut.  Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic 
d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o 
especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit 
de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals. 

• Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla 
d'Emergència. 

 
J) Encofrats continus: 
• La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en 

execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus. 
• L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat 

tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent. 
• Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997. 
 
K)  Taulers: 
• La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà 

de la col·locació de taulers de fusta.  
• Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i 

petits buits per a conductes d'instal·lacions. 
• Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de 

taulers  de fusta  de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal 
com s'indica en els Plans. 

 
L) Corredors de seguretat : 
 
a) Porticats: 
 
• Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes 

al terreny i coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics 
amb tub o perfils i la coberta de xapa). 

• Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), 
podent col·locar elements amortidors sobre la coberta. 

 
b) Passarel·les: 
 
• S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat 

per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs 
en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable. 

• Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample. 
 
 
M) Baranes: 
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• Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits 
interiors que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats. 

• Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts 
de l'obra on existeixi un potencial risc de caiguda. 

• Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).  
• Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la 

retenció de persones. 
• A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 
• L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 

metres. 
 
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats 
en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents: 
 
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una 
atenció especial a la senyalització. 
B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de 
la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra. 
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús 
reconeguda. 
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que 
requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi 
protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que 
neutralitza o elimina. 
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció 
d'obra. 
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que 
s'observen deterioraments amb  disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el 
problema. 
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de 
la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas 
amb el vistiplau de la Direcció d'obra. 
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels 
riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les 
empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites 
dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o 
d'invitats per diferents causes. 
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció 
col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, 
segons les clàusules penalitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars. 
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de 
protecció individual per defensar-se d'un risc idèntic. 
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà 
segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra. 
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions 
col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, 
amb l'assistència expressa de la Direcció. 
 
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu 
fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de 
les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra. 
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 
Facultativa per a la utilització de les proteccions. 
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Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva 
autorització d'ús. 
 
 
5.2.2. Normes que afecten els mitjans de protecció col-lectiva que estan 
normalitzats i que es van a utilizar en l òbra  
 
Relació de Fitxes tècniques : 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la 
caiguda de persones i objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en 
construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 

Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà 
de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través 
de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
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d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat recuperables 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 

 

UNE-EN ISO 2307 

 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

• Són recuperables al 100% del seu conjunt. 

 
 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat d'un sol ús 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos.  

• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       92 

 

instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció. 

 
 
 
Fitxa : Mallats electrosoldats 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de mallats 
electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals 
practicats en els forjats. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establerts en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

  Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers 
utilitzats en les obres de construcció. 

Especificacions tècniques : 

• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre. 

 
 
 
Fitxa : Baranes de seguretat 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals 
d'obra per les vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de 
persones i objectes.  

• Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les 
especificacions recollides pel RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en les obres, en concret en la Part C: 
disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres en 
l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura.  

• Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes 
en la taula següent.  

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 
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  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixin 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs 
de treball. 

  NTP-123 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm. 

• Hauran de ser almenys de 90 cm. D'alçada 

• Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal. 

 
 
 

Fitxa : Plataformes d'entrada - eixida de materials 

Definició : 

• Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic 
capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense 
necessitat que l'operari s'aguaite a l'exterior. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
els llocs de treball. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs 
de treball. 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Especificacions tècniques : 

• Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense 
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat. 

 
 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes 
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Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a 
complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 

5.3. Requisits de la senyalització en matèria de seguritat i salut, 
vial, etc 
 
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. 
Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden 
emetre mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats 
sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament 
les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització: 

 
1) BALISAMENTS 
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. 
En particular, s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar 
un pal, etc. 
 
2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS 
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es 
poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, 
advertència, utilització o ús del producte contingut en els envasos. 
 
3) SENYALS 
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la 
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.  
 
3.1) Senyalització d'obra. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que 
desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 
de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals, amb les modificacions de l'art. 1 i annexos III i 
VII, establertes pel Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol. 
 
3.2) Senyalització vial. 
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Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS. 
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present : 
 
a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de 
caure des d'una determinada alçada mentres s'instal·la un senyal. 
b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona 
de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb  aquesta 
activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris 
que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament. 
 
 

5.4. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i manteniment 
de la maquinària 
 
• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines. 
• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova la nova Instrucció tècnica 

complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues 
torre per a obres o altres aplicacions (i s'afegeixen les disposicions del Reial Decret 560/2010 pel 
qual es modifica la ITC MIE-AEM-2, els annexos II.7.b), V, VI i s'afegeixen les disposicions 
addicionals 3 a 6). 

• Instrucció tècnica complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:  
 
• Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines que s'utilitzen en l'obra. L'objectiu 

fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en 
funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1644/2008, de 10 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

• Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que 
aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus 
projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de 
lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat 
d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el 
paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines 
haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els 
mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el 
nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal 
(Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i 
seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador 
els certificats que ho avalin. 

• Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra.  

• Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat 
de garantir la reposició dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat. 
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• El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, 
de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 
1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que 
han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels 
seus operadors i usuaris. 

• En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, 
exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny. 

 
 

5.5. Requisits per a la correcta utilització i manteniment dels útils i 
eines portàtils 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar 
constància documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment 
dels requisits de seguretat establerts en el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
 
• S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball 

segures. 
• Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les 

dificultats previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill. 
• Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas 

que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus 
projectes tècnics específics d'instal·lació i posada en marxa o els certificats del fabricant o 
empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han estat revisats i en el qual que es trobin en 
perfecte estat d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en 
el paràgraf anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció Facultativa, que procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de 
Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que 
els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al 
nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal 
(Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat 
i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o a 
subministrador els certificats que ho avalin. 

• Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra. 

• Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la 
reposició dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de 
caducitat. 

• El control afectarà a tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1644/2008, de 10 
d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les 
màquines, i es realitzarà per l'empresari responsable de l' equip, assegurant-se que han estat 
compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus 
operadors i usuaris. 

 
Utilització correcta d'eines de paleta en general: 
 
Les eines de paleta (paletes, paletines, planes, plomada, etc.) Estan subjectes a riscos. Per evitar-
los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 
• Les paletes, paletines o planes, poden originar talls, per evitar-los, no doni suport l'altra mà sobre 

l'objecte en què treballa i utilitzi guants impermeabilitzats de loneta de cotó el més ajustats 
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possible. 
• Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui una eina. 
• No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un 

accident. 
• En manejar la plana, procuri fer girs suaus, ja que un sobreesforç o posició inadequada li pot fer 

caure des d'altura. 
 
Utilització correcta d'eines de fusteria en general: 
 
Les eines de fusteria (enformadors, burins, martells, tornavisos, etc) estan subjectes a riscos. Per 
evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 
• Els enformadors o el burí, estan subjectes al risc de talls, per evitar els talls, no doni suport l'altra 

mà sobre l'objecte en què treballa i utilitzi guants de cuir el més ajustats possible. 
• En esmolar l'enformador o el burí, faci-ho protegit amb guants, si deixa anar o se li escapa 

l'enformador, serà projectat i pot produir un accident. 
• No toqueu amb els dits el tall de tall, pot produir-se una ferida. 
• L'afilat, produeix espurnes, pel que per a evitar incendis, netegi de fusta o de serradures dels 

voltants de la mola. 
• Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui de les mans. 
• No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un 

accident. 
 
Utilització correcta d'eines manuals: 
 
Les eines manuals (pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc.) Estan subjectes a 
riscos. Per evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 
• Les pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc. estan subjectes a 

sobreesforços, per evitar-ho, han de subministrar als operaris els següents equips de protecció 
individual: 

 
a) canelleres i faixa contra els sobreesforços. 
b) botes de seguretat contra els cops, caiguda d'objectes o ferides punxants. 
c) guants per a talls. 
d) Roba de treball 
 

Procediment específic per a maneig de pales manuals: 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu la pala posant una mà prop de la xapa del full i l'altra a l'extrem superior. 
• Clavi la pala, per això ha de donar una empenta al full amb el peu. 
• Flexioni les cames i elevi la pala amb el seu contingut. 
• Gírese i Laics en el lloc escollit. 
• Eviteu caminar amb la pala carregada, per evitar sobreesforços. En manejar la pala, recordeu 

que és un instrument tallant i pot lesionar algú. 
• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig de martells o malls. 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu el martell o mall posant una mà a prop de la xapa de la maça i l'altra a l'altre extrem. 
• Llevant la maça deixant córrer la mà sobre l'astil mentre el subjecta fermament amb l'altra. 

Tingueu cura no colpejar les mans o colpejar a algú proper. 
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• De força a la maça i descarregui el cop sobre la nova ubicació. Els primers cops s'han de donar 
amb suavitat, si és que volem clavar algun objecte. 

• Si li ajuda un company, ha hincarlo una mica amb el martell abans de donar el primer cop, 
d'aquesta manera, el company pot apartar de la zona de cop en cas d'error en el cop. 

• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig d'ungla de palanca. 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu l'ungla de palanca des de l'astil posant una mà a prop de l'ungla i l'altra a l'altre extrem. 
• Aproximi el lloc requerit. 
• Poseu les dues mans al braç de palanca, per exercir la força. Feu servir ara amb tot el seu pes 

sobre l'astil i separarà l'objecte desitjat. Recordeu que l'objecte desprès o separat pot caure i 
colpejar a algú. 

• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
 

5.6. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i mantenimet 
dels mitjans auxiliars 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en 
una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància 
documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra 
s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, 
bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, plataformes de E/S de materials, 
escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que 
estableix el document corresponent.  
 
Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien de ser preferiblement nous, disposaran obligatòriament 
de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de marcat CE, haurien de ser homologats per 
organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà 
prova de servei.  
Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests elements contaran amb certificat de 
revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb l'autorització prèvia del 
Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans 
auxiliars utilitzats en aquesta obra. 
 
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004: 
 
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta 
pintades. 
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar 
d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada: 
 

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes 
elevadores sobre pal.  
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de 
formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la 
coronació de la bastimenta, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que 
salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides 
de cavallets. 
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la 
distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres 
d'alçada. 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       99 

 

d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres 
d'altura des del punt d'operació fins al sòl. 
 

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, 
disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de 
comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, 
proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que 
aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les 
instruccions. 
 
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció 
d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per 
treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que 
els permeta enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 
1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin 
afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i 
transformació. 

 
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de muntatge i 
desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir. 
 
5.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una 
experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la 
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que 
preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
 
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o 
professional que ho habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva 
estabilitat. 
 
7.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una 
experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la 
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que 
preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
 
 
Procediments preventius d'obligat compliment per a l'ús per tot el personal dels mitjans 
auxiliars que s'utilitzaran en l'obra. 
 
a) Bastides metàl·lics modulars: 
 
• Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       100 

 

• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 
obra amb les bastides. 

• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 
recurs preventiu, perquè siguin solucionades el més aviat possible. 

• Se seguiran les instruccions i recomanacions del fabricant, tant per treballar en la bastida com 
per al seu manteniment i seguint per el muntatge el manual del seu fabricant o, si s'escau el pla 
de muntatge realitzat per un tècnic especialista competent que ho haurà signat. 

• El muntatge només s'ha de realitzar per treballadors amb certificat acreditatiu corresponent i amb 
capacitat d'entendre les instruccions i plànols que defineixen la seqüència d'operacions del 
muntatge. 

• Les bastides, estan dotats d'una escala segura d'accés a les diferents plataformes. Les 
plataformes seran contínues i estaran dotades de baranes tubulars de 90 cm. o preferentment 
100 cm d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu de 15 cm també d'alçada. 

• Cada vegada que es modifiqui la bastimentada o quan les condicions ambientals així ho 
requereixi, cal que abans de pujar a la bastida, realitzi una inspecció de comprovació de la seva 
seguretat realitzada i signada per un tècnic competent. 

 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides metàl·lics 
modulars: 
 
• Per evitar el risc de caiguda d'elements durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran subjectes 

amb cordes i nusos segurs, utilitzant politges, garruchas o similars. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, durant el muntatge i desmuntatge de la bastida, 

s'haurà d'utilitzar un arnès de seguretat, amarrat a punts fixos de l'estructura. 
• Per evitar el risc de bolcada estructural durant el muntatge i desmuntatge, s'instal·laran tacs de 

subjecció de tipus d'expansió que s'aniran substituint per tacs de morter, a mesura que es va 
muntant. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, les plataformes de treball seran modulars 
metàl·liques, sòlides, estables, antilliscants, contínues i segures. 

• La bastida es muntarà amb tots els seus components de seguretat. Els que no existiran seran 
sol·licitats al fabricant per a la seva instal·lació abans del seu ús. 

• Els muntadors s'ajustaran estrictament a les instruccions del Manual de muntatge i manteniment 
donades pel fabricant del model de bastides metàl·liques modulars a muntar o si no, del Pla de 
Muntatge. 

• Mòduls per a formes les plataformes, de 30 cm d'amplària fabricats en xapa metàl·lica antilliscant 
o reixeta, soldada a la perfileria de contorn per cordó continu. Dotats d'urpes de suport i 
immobilització. Tots els components provindran del mateix fabricant i tindran la seva marca. Es 
pretén evitar l'accident mortal ocorregut per fallada dels components artesanals d'una plataforma. 

• La plataforma de treball, s'aconseguirà muntant els mòduls corresponents que cobreixin el total 
de l'ample, estant prohibit l'ús de plataformes formades per part dels mòduls i utilitzar la resta a 
manera de suport de materials o eines. 

• Les plataformes de treball han de disposar de baranes perimetrals formades per passamans, 
llistó intermedi i sòcol. En cap cas les creus de Sant Andreu muntades com trava substituiran les 
baranes. 

• Els components de la bastida, estaran lliures de defectes, desperfectes o oxidacions que minven 
la seva resistència. 

• No s'utilitzarà pels treballadors, fins al moment en què comprovada la seva seguretat per 
l'encarregat, aquest autoritzi l'accés al mateix. 

• Per evitar el possible assentament diferencial de qualsevol dels suports de la bastida, està previst 
que les clavegueres d'anivellació es recolzen sobre dorments de fusta per a repartiment de 
càrregues. 

 
Es farà entrega als treballadors del següent text per al seu coneixement: 
 

Procediment de seguretat i salut obligatori, per als treballadors d'aquesta obra, que 
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facin ús de bastides metàl·liques modulars. 
 
• Va vostè a treballar sobre un mitjà auxiliar segur si està muntat correctament i s'utilitza 

correctament. Si elimina algun element de seguretat, pot accidentar o provocar l'accident 
d'algun company. 

• Les plataformes de treball han de cobrir tot l'ample de la bastida sense aclarides entre si. 
• Les plataformes de treball han de disposar de baranes d'almenys 90 cm. o preferentment 

100 cm d'alçada, per evitar caigudes a diferent nivell. Les baranes disposaran de 
passamans, barra intermèdia i sòcol ben subjectes. Recordeu que la creu de Sant Andreu 
no substitueix les baranes. 

• La separació entre la bastida i la façana de més de 20 cm. és un risc intolerable de 
caiguda, que ha de posar en coneixement de l'encarregat perquè el resolguin. 

• Mantinguin l'ordre i neteja en les plataformes de treball per evitar ensopegades. 
• No muntanya cavallets o utilitzi altres elements com bidons per muntar noves plataformes 

sobre les pròpies de les bastides. 
• Si s'observa a la visera de recollida de materials i objectes despresos alguna deficiència, 

comuníquela perquè sigui reparada. S'evitarà accidents als treballadors que s'aproximin 
per sota de la bastida. 

 
 
b) Bastides de cavallets: 
 
• Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 
• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 

obra amb les bastides de cavallets. 
• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 

recurs preventiu, perquè sigui solucionada el més aviat possible. 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides sobre 
cavallets: 
 
• Les bastides sobre cavallets seran metàl·liques tubulars i estaran en bon ús, sense 

deformacions. 
• Les plataformes quallades formades per tres mòduls metàl·lics antilliscants, sent almenys de 60 

cm. 
• Quan l'alçada de caiguda sigui superior a 2 m., Es disposaran baranes d'almenys 90 cm. i 

disposaran de passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm, d'alçada. 
• Les bastides es muntaran anivellats i travats contra l'oscil·lació amb independència de l'altura de 

la plataforma de treball. 
• Les plataformes no sobresortiran dels laterals de les cavallets per evitar el risc de bolcades per 

basculament. 
• La separació entre les cavallets sempre serà la que permetin els ancoratges de les plataformes 

metàl·liques antilliscants. 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al treball sobre les bastides de cavallets: 
 
• Estan prohibits els bastides formats sobre una cavallets i altres elements, com els bidons, palets, 

sacs, etc. 
• Sobre les bastides de cavallets només es donarà suport al material estrictament necessari i 

repartit sobre la plataforma de treball. 
• Per evitar el risc de caiguda des d'altura, per ubicació de bastides sobre cavallets en terrasses o 

balcons, està previst l'ús de les proteccions a discreció de les necessitats de l'execució de l'obra: 
 

a) Pengeu en punts forts de seguretat de l'estructura, de cables en què amarrar el fiador del 
cinturó de seguretat. 
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b) Pengeu dels punts preparats per a això en la vora dels forjats, de xarxes tenses de 
seguretat. 
 

c) Carretó o carretó de mà (xinès) 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per a l'ús de carretons de mà: 
 
• Per carregar el carretó, flexioni lleugerament les cames, subjecti fermament els mànecs i eleveu 

de manera uniforme perquè no es desequilibri i bolqui. Moveu el carretó, empenta i transport el 
material. 

• Per descarregar el carretó, repeteixi la mateixa maniobra anterior, però en sentit invers. 
• Carregueu sempre el carretó de manera uniforme per garantir el seu equilibri. 
• Si ha de salvar obstacles o desnivells, ha de preparar una passarel·la de l'menors 60 cm. 

d'ample, amb un angle d'inclinació el més suau possible, en cas contrari pot accidentar-se per 
sobreesforç. 

• Eviti la conducció de carretons amb objectes que sobresurtin pels costats, és perillós i pot xocar 
en el trajecte i accidentar-se. 

• El camí de circulació s'ha de mantenir net per evitar xocar i bolcar el contingut. 
• Ha d'utilitzar els següents equips de protecció individual: casc de seguretat, guants, botes de 

seguretat, roba de treball i armilla reflectant si transita per llocs en els quals estan treballant amb 
màquines. 

 
 
d) Contenidor de runes 
 
Procediment de seguretat obligatori per a la descàrrega i ubicació del contenidor de runa en obra. 
 
• Controlar els moviments de descàrrega perquè es realitzin segons les instruccions de l'operari del 

camió de transport. 
• Pujar i baixar del camió només pels llocs establerts pel fabricant per a aquest fi. 
• No saltar mai des de la plataforma de transport a terra, pot trencar-algun os. 
• Pugi a la plataforma només si cal per deixar anar les mordasses d'immobilització del contenidor. 
• Aparteu-vos a un lloc segur i ordeni l'inici de la maniobra de descàrrega. El contenidor quedarà 

dipositat sobre el sòl. 
• Situar en el lloc adequat per a la seva funció, evitant sobreesforços. En aquest sentit · li un 

cabrestant amarrat per un extrem a un punt fort i per l'altre al contenidor i haurem de moure per 
aquest procediment. 

• Carregar el contenidor sense sobre, enrasant la càrrega, després avisar al camió per a la seva 
retirada. 

 
Procediments de seguretat i salut obligatoris, per a la utilització en obra del contenidor de runa. 
 
Cobreixin el contenidor amb una lona contra els abocaments accidentals de la càrrega. 
Pel sistema explicat de tracció amb cabrestant, aquesta vegada amarrat al contenidor ia un dels 
ancoratges de la plataforma de càrrega del camió, realitzin els moviments necessaris perquè el 
mecanisme de càrrega pugui hissar. 
Apártense a un lloc segur mentre es realitza la càrrega. 
Per a la realització de les maniobres descrites en els dos apartats anteriors, cal que utilitzin el 
següent llistat d'equips de protecció individual: casc, ulleres contra la pols, guants de cuir, botes de 
seguretat, faixa i canelleres contra els sobreesforços i roba de treball. 
 
 
e) Cub de formigonat de suspensió a ganxo de grua 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per a utilització del cubilot en obra: 
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• Les ordres d'ompliment es donaran pel capatàs en comunicació directa amb el gruista, per això 
s'utilitzarà el mitjà de comunicació més apropiat: Telèfon sense fil, Telèfon mòbil o Walkie talkie. 

• La sortida del cubilot del punt de càrrega, l'ordenarà el capatàs de formigonat. Evitarà la 
paralització del cubilot durant el trajecte. 

• Per evitar el penduleo de la càrrega o atrapament del treballador que ha de rebre el cubilot de 
formigó per a baixar, se'l dotarà d'una corda de control, d'uns 3 m de longitud. 

 
Procediment de seguretat en el lloc a formigonar: 
 
• Per evitar els riscos per penduleo s'ordenarà la seva detenció sobre el punt de descàrrega a una 

alçada d'uns 3 m, els mateixos que està previst que tingui de longitud la corda de control i 
ordenar procedir com segueix: 

 
- Controlar el penduleo de càrrega. 
- Aproximar el cubilot al lloc d'abocament del formigó lentament. 
- Assegurar-se que no hi ha res que pugui atrapar les persones durant la maniobra de 
descàrrega del formigó (el cubilot puja amb la descàrrega de pes). 
- Recordar sempre abans d'accionar la palanca de descàrrega del formigó, l'ascens ràpid 
que realitzarà el cubilot quan perdi pes per la descàrrega. 
- Dirigir el retorn del cubilot al lloc de càrrega per repetir el procés. 
 

 
f) Escales de mà. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatori per a utilització d'escales pels treballadors de l'obra: 
 
• Seguiu totes les instruccions que se li donin per realitzar-la de manera segura. 
• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 

obra amb les escales de mà. 
• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 

recurs preventiu, perquè siguin solucionades el més aviat possible. 
• Està prohibit l'ús d'escales de mà per salvar altures iguals o superiors a 5 m. 
• Les escales de mà estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o 

estructura al que donen accés. 
• S'instal·laran complint la condició d'inclinació, de manera que en posició d'ús, formaran un angle 

sobre el pla de suport al voltant dels 75 º. 
• No s'accedirà a les escales de mà, amb pesos a espatlla oa mà, el transport no sigui segur per a 

l'estabilitat del treballador. 
• Només es donaran suport sobre llocs ferms evitant inestabilitats. 
• Només s'accedirà per les escales de mà d'un en un, estant prohibida la utilització al mateix temps 

per dos o més persones. 
• Està prohibit lliscar sobre elles recolzat només en els travessers. L'ascens i descens per les 

escales de mà, s'efectuarà frontalment, mirant directament cap als esglaons. 
• Es prohibeix empalmaments improvisats de trams d'escala per tal d'aconseguir major altura. 
• No improvisi escales en obra i utilitzi només models comercialitzats que compleixin les següents 

característiques tècniques: 
 

A. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb fusta. 
 

• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense esquerdes, entroncaments o nusos 
que puguin minvar la seva seguretat. 

• Els graons de fusta estaran acoblats. 
• La fusta estarà protegida només mitjançant vernissos transparents que no ocultin defectes. 
• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 

que es necessiti més 100 cm, de seguretat. 
• Es guardaran a cobert per tal de garantir el bon estat d'ús. 
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• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

B. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb acer. 
 

• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin 
minvar la seva seguretat. 

• Estaran pintades contra l'oxidació. 
• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 

que es necessiti, més 100 cm, de seguretat. 
• No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 
• L'empalmament d'escales metàl·liques només es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per a aquesta finalitat i seguint les especificacions del 
fabricant. 

• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

C. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb alumini 
 

• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin 
minvar la seva seguretat. 

• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 
que es necessiti, més 100 cm, de seguretat. 

• No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 
• L'empalmament d'escales es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials 

fabricats per a aquesta finalitat i seguint les especificacions del fabricant 
• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 

 
D. D'aplicació a les escales de tisora en general. 

 
• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat 
• Estaran dotades en la seva articulació superior, amb topalls de seguretat de màxima 

obertura. 
• Disposaran a meitat de la seva altura, d'una cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura 

màxima. 
• S'utilitzaran sempre obrint ambdós travessers per no minvar la seva seguretat. No s'utilitzaran 

com escales de mà de suport a elements verticals. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatoris per al transport d'escales: 
 
• Procurar no danyar durant el seu transport per obra. 
• Dipositar amb suavitat, no tirar o deixar caure. 
• No utilitzar-les per transportar materials a manera de carretó. 
• Controlar durant el transport els extrems, per no provocar cap accident. 
• Només es transportarà per una sola persona, escales simples o de tisores amb un pes màxim de 

55 K. 
• No es transportaran horitzontalment. Fer-ho sempre amb la part davantera cap avall. 
• No fer-pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc. 
• Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant els esglaons en els 

plànols mòbils i les cordes lligades a dos esglaons vis a vis en els diferents nivells. 
 
 
g) Eslingues d'acer (hondillas, calces) 
 
Les eslingues i calces d'acer, s'utilitzen en l'obra per transportar càrregues mitjançant el ganxo de la 
grua. Han de resistir la càrrega que han de suportar, per la qual cosa si utilitza eslingues tarades o en 
mal estat, es corre el risc de sobrecarregar i que es trenquin. 
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• Abans de realitzar la càrrega al ganxo de la grua, sol·liciti l'eslinga apropiada al pes a traslladar. 
Comproveu la càrrega màxima que admet i consulti si és suficient per suportar el pes que s'ha 
previst elevar amb el ganxo de la grua. 

• Utilitzeu guants de seguretat per evitar ferides a les mans. 
• Agafeu el pes que es vagi a transportar, tanqui els estreps (o deixeu que es tanquin els pestells 

de seguretat dels ganxos de pengi). 
• Utilitzeu una corda de guia segura de càrregues, per evitar que la càrrega oscil·li durant el seu 

transport. 
• Guiï la càrrega, seguint les instruccions de l'encarregat. 
• Eviti que la càrrega surti dels camins aeris, per evitar accidents elèctrics. 
• L'angle que formen les dues hondillas a l'altura de l'argolla de penjament serà igual o inferior a 90 

º per evitar els riscos de sobreesforç del sistema de penjat, per descomposició desfavorable de 
forces. 

 
 
h) Puntals metàl·lics 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per al treball amb puntals metàl·lics en l'obra: 
 
• Comprovar l'aplomat correcte dels puntals abans d'autoritzar prosseguir amb la resta dels 

treballs. Si cal instal·lar puntals inclinats, s'encunyarà el dorment de tauló, mai la claveguera 
d'anivellament del puntal. 

• Realitzar el formigonat uniformement repartit tractant de no desequilibrar les càrregues que van a 
rebre els puntals per a això es tindrà en compte, els eixos de simetria dels forjats. 

• Per evitar sobrecàrregues, es controlarà que els puntals ja en càrrega, no s'afluixen ni tensen i si 
per qualsevol raó, s'observa que un o diversos puntals treballen amb excés de càrrega, 
s'instal·laran al seu costat altres que absorbeixin l'excés de càrrega. 

• Per evitar el risc catastròfic per deformació de l'apuntalament, es prohibeix usar els puntals 
estesos en la seva alçada màxima. 

• El desencofrat no es realitzarà per llançament violent o cops de puntals o objectes contra els 
puntals que es pretén desmuntar. 

• En desmuntar cada puntal, el treballador controlarà la sopanda per tal d'evitar la seva caiguda 
brusca i descontrolada. 

• Per evitar el risc de caiguda d'objectes durant el transport a ganxo per la grua, s'aplegaran a 
sobre una safata emplintada per capes d'una sola fila de puntals o de sotaponts creuats 
perpendicularment. Es immobilitzar mitjançant eslingues a la batea ia continuació es donarà 
l'ordre de hissat a ganxo de grua. 

 
 
i) Baixant de runes 
 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per al muntatge de la baixant d'enderrocs. 
 
• El muntatge està subjecte a sobreesforços i caigudes a diferent nivell, de manera que els 

treballadors que ho facin servir canelleres i faixes contra els sobreesforços, guants de cuir, arnès 
de seguretat i botes de seguretat. 

• Col·locar els ancoratges de l'estructura. 
• Muntar els mòduls, inserint cada un en el següent, col·locant al seu torn les cadenes de 

penjament i immobilització. 
• Amb l'ajuda de la grua (grueta, garrucha, etc.) Elevar fins a la posició requerida la tremuja i rebre 

les cadenes de penjat, als ancoratges de l'estructura. 
 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra 
subjecta al risc de caiguda des d'alçada sense ampit. 
 
• Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 



                 Reforma de la Xarxa A.P. i clav. C. Vescomptes de Cabrera 1-9 de Blanes  

 

               

Pla de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                       106 

 

• Instal a terra, al costat de la boca d'abocament, els topalls de final de recorregut dels carretons 
xinès. 

• Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes 
amb l'arnès de seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de 
maniobres següent: 

 
  - Aproximar amb el carretó xinès a la tremuja. 
  - Ancorar seu cinturó de seguretat. 
  - Aproximar la roda davantera del carretó fins al topall final de recorregut. 
  - Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
  - Gireu el carretó cap a l'interior. 
  - Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
  - Aneu a la següent càrrega. 
 

Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra 
subjecta al risc de caiguda des d'alçada amb ampit. 
 
Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 
Instal·lar a terra a dos terços de l'altura de cornisa, una rampa envoltada de baranes de seguretat. 
Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes amb 
l'arnès de seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de maniobres 
següent: 
 
- Aproximar-per la rampa amb el carretó xinès a la tremuja. 
- Ancorar seu cinturó de seguretat. 
- Aproximar la roda davantera del carretó fins al límit que presenta el tros de ampit visible. 
- Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
- Gireu el carretó cap a l'interior. 
- Descendeixi per la rampa 
- Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
- Aneu a la següent càrrega. 
 
 

5.7. Requisits per a la correcta instal-lació i manteniment deles 
instal-lacions provisionals 
 
5.7.1. Requisits de les instal-lacions elèctriques 
 
• La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els 

apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per 
empresa autoritzada i aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió -Vaig RD 842/2002, de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques 
complementàries que ho desenvolupen. 

 
• Especialment a la ITC-BT-33: - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 
• Es tindran en compte les modificacions introduïdes amb efectes de 30 de juny 

de 2015, les ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 i BT-25, i afegeix la BT-52, 
per Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. 

• Igualment les modificacions de l'art. 22, la ITC BT03, se substitueix el que indica i 
s'afegeixen les disposicions addicionals 1 a 4, per Reial Decret 560/2010, de 7 de 
maig. 

• Així com la sentència de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, per la qual s'anul·la l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament 
Electrònic per a baixa tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. 

 
• El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que 
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ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
• Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 

450/750 V, amb coberta de policloropre o semblant, segons UNE 21027 o UNE 21150 i adoptes 
per a serveis mòbils. 

• Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons 
UNE 21027 o UNE 21031, i adoptes per a serveis mòbils. 

• La distribució anirà des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), i 
s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades. 

• En cas d'efectuar-se és realitzarà a una alçada mínima de 2 m. En els llocs de vianants i de 5 m. 
en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

• L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. 
La seva instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Es 
senyalitzarà el -pas del cable- per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a 
objecte el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas 
elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a 
mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid corbable en calent. 

• Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran 
rebutjats. 

• Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
  Blau clar: Per al conductor neutre. 
  Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció. 
  Va marrar/negre/gris: Per als conductors actius o de fase. 
 

• En els quadres, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de 
comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i 
curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força. 

• Dits dispositius és van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la 
intensitat admissible disminueixi per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes 
d'execució o tipus de conductors utilitzats. 

• Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el 
de posada a terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials). 

• Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-
BT-24, tenint en compte : 
 

a) Mesures de protecció contra contactes directes: 
És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o 
envoltants. 
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes:  
La protecció de les persones contra els contactes indirectes estarà assegurada per tall 
automàtic d'alimentació, segons l'esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no 
ha de ser superior a 24 V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius 
diferencials de corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be 
alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica 
dels circuits per mitjà d'un transformador individual. 

 
 

 
 
 
5.7.2. Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del 
següent: 
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A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció  
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, encara que 
a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de 
comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha 
estat estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
D) Farmaciola, el contingut mínim serà: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
 

• Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra. 
• Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la 

dedicació necessària. 
• Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per l'arreplega dels fems i deixalles que 

periòdicament es portaran a un femater controlat. 
• La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitze 

l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en 
funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  

• La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament 
actual del polígon. 

 
 
5.7.3. Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis 
 
Per evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, 
estant prohibit en l'obra: 
 
a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn. 
b) La realització de soldadures en llocs en què existeixen materials inflamables. 
c) La utilització de calfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització. 
d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos. 
 
L'existència d'extintors d'incendi a l'obra és obligatòria, com a mesura de prevenció davant el risc 
d'incendi. 
En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'Annex I d'aquest Plec de 
condicions particulars: Pla Emergència de l'Obra. 
 
Condicions dels extintors d'incendi de l'obra: 
 

Compliran les especificacions del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
Els extintors seran per als focs de les Classes "A", "B", "C" i els de CO2 especials per a focs elèctrics. 
 
A) Llocs de l'obra en què s'instal·lin els extintors d'incendis: 
 
• Serveis d'higiene i benestar (vestuari). 
• Menjador del personal de l'obra. 
• Local de primers auxilis. 
• Oficines de l'obra. 
• Magatzems amb productes o materials inflamables. 
• Quadre general elèctric. 
• Quadres de màquines fixes d'obra. 
• Magatzems de material. 
• En tots els tallers. 
• Apilaments especials amb risc d'incendi (paper i cartró). 
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Està prevista a més, l'existència i utilització, d'extintors mòbils per a treballs de soldadures, oxitall i 
aquells altres que poden originar incendis. 
 
B) Manteniment dels extintors d'incendis 
 
• Els extintors seran revisats, retimbrats i mantinguts acord amb les especificacions del fabricant. 

S'haurà concertar amb una empresa acreditada per realitzar aquests manteniments i revisions. 
 
C) Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d'incendis 
 
• S'instal·laran penjats o sobre carro, segons les necessitats previstes. 
• En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s'ubiqui l'extintor es larà un senyal normalitzat 
• amb l'oportuna pictografia i la paraula "EXTINTOR". 
• Al costat de cada extintor, existirà un rètol, que mostrarà les Normes per a utilització de l'extintor: 
 

NORMES PER A LA UTILITZACIÓ DEL EXTINTOR D'INCENDIS 
 

• En cas d'incendi, despengi l'extintor. 
• Traieu el passador del cap que immobilitza el comandament d'accionament. 
• Col·loqui en la mateixa direcció que el vent, evitant que les flames o el fum vagin cap amunt. 
• Accioneu l'extintor dirigint el doll a la base de les flames, fins apagar o esgotar el contingut. 
• Si s'observa que no pot dominar l'incendi, demani que algú avisi al 112 el més ràpidament 

que pugui, informant sobre la magnitud i gravetat dels fets. 

 
 
 

5.8. Interpretació dels documents de seguretat i salut 
 
La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat 
exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a 
les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció 
Facultativa. 
 
 

5.9. Tractament de residus 
 
5.9.1. Normes i continguts técnis de tractaments de residus 
 
La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes 
establerts pel Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a 
produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el D 89/2010 de 
la Generalitat de Catalunya, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades 
(empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de 
l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels 
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mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el 
projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:  
 
a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, 
etc.:   
 

Formigó Senyalització de les zones d'apilament de 
productes residuals de formigó.  

Maons, teules, 
materials ceràmics  

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la 
seva ubicació, delimitant espais i impedint el pas de 
persones 

Metalls 

Senyalització de les zones d'apilament de residus 
de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició 
d'accessos a la zona per persones i vehicles no 
autoritzats.  

Fustes Senyalització de les zones d'apilament de fustes 

Vidres 
Dipòsit en contenidors específics i degudament 
senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació de 
residus per persones i vehicles no autoritzats. 

Plàstics Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la 
seva ubicació. 

Paper i cartró  
Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la 
seva ubicació 

 
 
b) Restes de productes amb tractaments especials: 
 

Escombraries 
orgàniques 

Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, 
els quals es retiraran amb freqüència.  

Fibrociment 

Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar 
qualsevol producte de fibrociment sense seguir les 
especificacions especificament establertes en el 
"Pla de treball" de desamiantat.  

 
En qualsevol cas, es complirà amb les condicions següents d'eliminació de residus (per a més 
precisió es recomana consultar el Pla de Gestió de RCD de l'obra aprovat per la Direcció Facultativa): 
 
• Runa en general, s'evacuarà mitjançant baixants de runes (trompes d'abocament) de continuïtat 

total i sense fuites. Les baixants de runes descarregaran sobre contenidor. La boca del baixant, 
estarà unida al contenidor mitjançant una lona que abraçant la boca de sortida, cobreixi tota la 
superfície del contenidor. 

• Runa especial, s'evacuarà mitjançant bats emplintades a ganxo de grua, cobertes amb una lona 
contra els vessaments fortuïts. 

• Neteja de baixos de maquinària abans de la seva sortida de l'obra. Passaran per una bassa de 
decantació per a la neteja de rodes i altres residus. 

• Els camions formigonera es netejaran en un lloc concret que es definirà en els plànols 
d'execució d'obra i que estarà d'acord als plànols del Pla de Gestió de RCD. 

• Runa vessat, s'evacuarà mitjançant apilat amb pala carregadora, amb càrrega posterior a camió 
de transport per al seu trasllat a un gestor autoritzat. 

 
5.9.2. Normes i continguts tècnics de tractament de materials i substàncies 
perilloses 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades 
(empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de 
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l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament 
dels mateixos: 

• Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en 
el Pla de Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 
396/2006 així com a la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.  

• Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establertes en les fitxes 
dels envasos del producte, o si no hagués, recollir conforme s'especifica en la fitxa tècnica 
establerta en la memòria de Seguretat i Salut.. 

• Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant, o si no 
hagués, conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut. 

• Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant de les 
mateixes, o si no hagués s'especifica en la fitxa tècnica. 

 

Treball amb materials que contenen amiant: mètodes de 
treball i equips de protecció individual. 

 
Cal tenir en compte que, tota empresa que realitzi treballs amb amiant amb una periodicitat superior a 
un cop a l’any, està obligada a elaborar un pla de treball segons el RD 396/2006 de 31 de març pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 
 
Per a materials no friables: fibrociment (uralita, conduccions, ...) 
 
Durant la seva manipulació es pot produir l’emissió de fibres si aquests materials de fibrociment són 
tallats, trencats o perforats. 
Els equips de protecció individual necessaris són mascaretes autofiltrants FFP3 o mascaretes 
dotades amb filtres contra partícules tipus P3 i granotes de treball d’un sol ús amb caputxa i sense 
butxaques ni costures. El treballador haurà de portar, a més, els EPIs adequats als altres possibles 
riscos presents a la zona de treball. 
 
La metodologia de treball a seguir consistirà en senyalitzar la zona per informar als vianants del risc 
d’inhalació de fibres d’amiant, treballar sempre amb les superfícies a tallar humides per tal que es 
desprengui el mínim possible de pols, en cas d’haver de tallar el material de fibrociment es realitzarà 
sempre amb eines manuals i en casos que això no sigui possible, aquest procés s’efectuarà 
mitjançant equips mecànics amb velocitat de rotació lenta (ex. Serra sable amb disc especial per a 
construcció a la mínima velocitat de tall) i durant la tasca hi haurà el mínim de treballadors 
imprescindibles prop del punt de treball. Un cop extret el material, aquest s’embalarà amb plàstic de 
suficient resistència mecànica perquè no es trenqui i en tancarà per tal que no pugui sortir pols. 
Aquests embalatges s’han d’identificar indicant que contenen amiant. S’han de portar aquests 
materials a un gestor de residus acreditat per aquest tipus de materials. Un cop acabada la feina, 
s’han de posar els equips de protecció d’un sol ús utilitzats dins un dels sacs de material de 
fibrociment. 
 
Els operaris han de disposar de vestuaris i dutxes, un cop acabada la feina, s’han de poder rentar la 
boca, la cara i les mans per eliminar les restes de pols. Si s’han utilitzat EPIs que no són d’un sol ús, 
cal rentar-los. 
 
 
 
Per a materials friables: teixits d’amiant (protecció ignifuga o d’aïllament tèrmic d’estructures). 
 
Un desamiantament mal realitzat provoca una contaminació ambiental per fibres d’amiant molt 
elevada. Per aquest motiu, els treballadors que realitzen aquest tipus de treballs han d’estar 
correctament informats i formats sobre el protocol de treball i la importància de seguir-lo 
correctament. 
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Els equips de protecció individual a utilitzar consisteixen en dispositius filtrants contra partícules de 
ventilació assistida amb mascaretes TMP3 o caputxes THP3 i granotes de treball d’un sol ús amb 
caputxa, polaines o botes i guants, sense butxaques ni costures. 
Pels treballs previs es pot utilitzar mascaretes autofiltrants FFP3 o mascaretes dotades de filtres 
contra partícules P3 i granotes de treball d’un sol ús amb caputxa i sense butxaques ni costures. El 
treballador haurà de portar, a més, els EPIs adequats als altres possibles riscos presents a la zona 
de treball. 
 
Els treball preliminars són bàsicament la retirada de mobiliari, aïllament de la zona de treball, 
tancament de les entrades d’aire, instal·lació dels túnels d’accés a la zona de treball i el confinament i 
posada a depressió (10 – 20 Pa) de la zona de treball amb un sistema de filtració d’aire absolut de 
99,97% de retenció. Si és necessari dividir l’espai a tractar, es poden muntar bastides de fusta o 
metàl·liques, per fixar-hi film plàstic. 
 
La zona de treball ha de disposar d’un túnel d’accés pel personal amb 3 compartiments diferenciats 
que permetin l’equipament i descontaminació a les entrades i sortides dels treballadors: 1- zona neta, 
2- dutxes, 3- zona bruta. I un altre exclusiu pels materials i eines que ha de disposar de dutxes i d’un 
sistema d’aspiració o de doble assecat. 
L’aigua procedent de les dutxes dels túnels ha de ser filtrada mitjançant filtres de 5 pm abans de ser 
abocada. 
 
El mètode de treball estipulat comença a la zona neta del túnel d’entrada, on l’operari ha de posar-se 
les proteccions d’un sol ús, comprovant el seu correcte estat i funcionament.  
Durant els treballs, cal treballar amb una càrrega física acceptable, realitzar procediments que 
redueixin el màxim l’emissió de fibres mitjançant aspiració, treball per via humida o treball manual. 
Un cop eliminat l’amiant, es comprovarà que no quedin MCA, s’aspirarà, es netejarà el sostre i el 
terra, i es deixarà en funcionament la depressió fins a 48h. després d’acabar-se els treballs. Abans 
de treure els plàstics protectors, es aconsellable aplicar un fixador sobre la seva superfície. 
A la sortida, l’operari s’aspira l’equip de treball a la zona bruta i se’l treu tot excepte la mascareta. Tot 
seguit va al compartiment 2 on es dutxa meticulosament amb la mascareta posada. Renta també la 
mascareta i un cop neta, passa a la zona neta on guarda la mascareta i es posa roba de carrer. 
 
Fora de la zona de treball hi ha d’haver de forma permanent com a mínim una persona, la missió de 
la qual consisteix en controlar les entrades i sortides dels túnels, assegurar-se que tan sols entres les 
persones autoritzades, verificar el correcte funcionament dels equips exteriors (sistema de depressió, 
filtració, alimentació elèctrica, ...), Proveir dels EPIs necessaris a la zona neta, donar suport als 
operaris de la zona de treball, evacuar els residus i senyalitzar, controlar tots els registres i verificar 
els EPIs i recarregar les bateries.   
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6. Condicions econòmic administratives 
 
6.1. Condicions específiques per a l´obra 
 
• Una vegada al mes, aquesta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria 

de seguretat s’haguessin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el 
Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat. 

• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en 
el contracte de l'obra. 

• A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides 
que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans auxiliars sense els 
quals l'obra no es podria realitzar. 

• En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i 
correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu 
abonament tal com s'indica en els apartats anteriors. 

• En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà aquesta proposició a la 
propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole 
Facultativa. 
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