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1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’ Estudi de Seguretat i Salut redactat per aquesta obra compleix les 
obligacions establertes en el R.D. 1627/1997, de 24 d’ octubre de 1997, pel 
que s’ estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en 
les obres de construcció. 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, per a la construcció d'aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment de l'obra ja construïda. 
Descriu les instal·lacions provisionals per al personal d'obra, vestuaris, 
menjadors i banys així com les instal·lacions sanitàries. 
Servirà per donar les directrius preventives bàsiques a l'empresa 
constructora, perquè pugui dur a terme el seu Pla de Seguretat i Salut 
complint amb les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscs 
laborals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció 
facultativa d'acord amb el RD 1627/1997. 
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

DADES DEL PROMOTOR 
 
Ajuntament de Consell. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ OBRA 
 
Seguretat a l’obra / situació dels elements (tapes, arquetes, senyalització, 
etc..)  
 
PAVIMENTACIÓ CALÇADA 
 
Reparació de sots i clots 
Sanejament de zones amb paviment esgotat 
Fresat de la superfície. S’obtindrà una superfície anivellada. Les zones 
perimetrals de les Voravies s’hauran de rebaixar un mínim de 4 cm que 
correspon al paviment del nou paviment asfàltic. 
Marcat / senyalització de tot tipus de registre pel seu posterior enrasament 
amb l’asfalt 
Reg asfàltic d’adherència ECR-1.  
Extensió de paviment asfàltic.AC16SURF 50/70S (antic  S12). 
Enrasat de tot tipus de registre amb la nova superfície de l’asfalt 
Senyalització horitzontal (pintat de zones d’aparcament, zones minusvàlids, 
vianants, cessió del pas i stop, prohibició d’estacionar).  
Neteja  de l’obra.  
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PAVIMENTACIÓ VORAVIES 
 
 - Vorada: demolició, amb recuperació i amuntegament dels mateixos 
        Tall a l’asfalt per fer una petita rasa per col·locar la vorada  
                           recuperada o nova en cas de que sigui necessària la seva  
      substitució 
      Col·locació de la voravia sobre base de formigó 
          - Vorera: Demolició o excavació del paviment o superfície existent 
                         Realització de solera de formigó H-150 de 10cm de gruix 
                         Col·locació de panot gris de 20x20 
 
Tota la operació es realitzarà respectant les garangoles dels arbres existents. 
 
 

1.3 PROCÉS CONSTRUCTIU. IDENTIFICACIÓ DE RISCS. MESURES 

PREVENTIVES PER EVITAR, REDUIR I CONTROLAR RISCS 

S'identifiquen les activitats que formen el procés constructiu. 
S'especifiquen els recursos tècnics i humans bàsics necessaris per a 
l'execució dels treballs. 
Es procedeix a una identificació de riscs, que en principi s'han d'eliminar i si 
no fos possible reduir i controlar. 
Finalment, s'especifiquen els equips de protecció personal, les proteccions 
col·lectives i les normes bàsiques de seguretat, tot això dins de l'esperit de 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, donant prioritat a 
l'eliminació dels riscs i si això no és possible combatent-los en origen i 
anteposant les mesures de protecció col·lectiva a les proteccions personals. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà d'establir les activitats que intervenen en 
cada fase del procés constructiu i per a cada activitat es realitzarà una 
avaluació el més completa, exacta i detallada dels riscs i mesures preventives 
a adoptar. 
 

1.3.1 NORMES DE SEGURETAT DE CADA FASE D’ OBRA 

A continuació s’ analitzen les distintes unitats d’ obra que formen el projecte: 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: EMPLAÇAMENT DE L’ OBRA. ACTUACIONS PRÈVIES  
 
ACTIVITATS 
 
Identificar, analitzar i avaluar la incidència de l’ obra en les propietats 
contigües. 
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Identificar, analitzar i avaluar la incidència de les possibles interferències amb 
serveis afectats: 
 

� Conduccions d’ aigua 
� Línies elèctriques 
� Conduccions de gasos 
� Línies telefòniques 
� Vials amb trànsit de vehicles i persones 
� Xarxa de sanejament 
� Altres serveis 
 

Identificar, analitzar i avaluar les incidències climatològiques i les degudes a 
la naturalesa dels terrenys. 
Incidències en el medi ambient. 
Incidències relatives a les concentracions humanes. 
 
MAQUINÀRIA, EQUIPS, INSTAL·LACIONS 
 
Detectors de línies elèctriques. 
Detectors de gasos. 
Equips de respiració autònoms o semiautònoms. 
Senyals de trànsit. 
Mitjans auxiliars de sosteniment, defensa, senyalització, tancament, 
apuntalament, etc. 
Extintors d’ incendis, adequats al tipus de foc previsible. 
PERSONAL 
 
Cap d’ Obra. 
Personal Tècnic. 
 
PROPIETATS CONTIGÜES I TERCERS 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’ obra i es prohibirà el pas a tota 
persona aliena, col·locant els tancaments necessaris. 
La senyalització serà mitjançant: 
 

� Avisos al públic col·locats perfectament i en consonància amb el seu 
missatge. 

� Banda de senyalització destinada a acotar i limitar rases, protecció 
amb baranes en cas que sigui necessari. 

� Indicació i limitació en cas que sigui necessari de passos peatonals i 
de vehicles. 

� Pals de suport per a la banda d’acotament. 
� Adhesius reflectants destinats a la senyalització de tanques 

d’acotament, panells d’abalisament, maquinària pesada, etc. 
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� Tanca plàstica tipus “masnet” de color taronja, per l’ acotament i 
limitació de passos peatonals i de vehicles, rases i com a tanca de 
tancament en llocs poc conflictius. 

�  
Tots els desviaments, itineraris alternatius, reducció de calçada, etc, que es 
produeixin durant el transcurs de l'obra, se senyalitzaran segons la Norma de 
Carreteres 8.3. IC del MOPU de 31 d'agost de 1987 i de les Ordenances 
Municipals d’abalisament i obres de l'Ajuntament. 
 
Les senyals utilitzades podran ser d’ algun dels següents tipus: 
 

� TP, senyals de perill. 
� TR, senyals de reglamentació i prioritat. 
� TS, senyals d’ indicació. 
� TM, senyalització manual. 
� TB, elements d’abalisament reflectants. 
� TL, elements lluminosos. 
� TD, elements de defensa. 
 

Tanques mòbils tipus “Julper” o similar. 
 

� Tanques tipus “Posler” o similar. 
� Palissada. 
 

Col·locació en cas necessari de recolzaments, apuntalaments, defenses, etc. 
Marquesines. 
Plataformes de pas protegides. 
Tendals o malles de tancament. 
 
 
NORMES DE SEGURETAT. INTERFERÈNCIA AMB VIALS 
 
Totes les persones amb risc de veure's afectades pel trànsit de vehicles, 
rebran instruccions sobre les mesures de prevenció a adoptar i la conducta a 
seguir en cas que sigui necessari. 
Hauran de disposar d'armilla reflectora. 
Qualsevol vial existent en l'emplaçament de l'obra s'identificarà i senyalitzarà 
convenientment, d'acord amb la legislació vigent. 
El tram de vial, comú al recinte d'obra o accessos de l'obra es senyalitzarà i/o 
protegirà convenientment. 
Els trajectes de les màquines i vehicles de l'obra, que necessàriament creuin 
un vial, s'establiran fixant els llocs de pas obligatori, prèviament autoritzats pel 
Propietari, els quals disposaran de la senyalització i protecció adequades. 
Aquests llocs de pas se situaran, sempre que sigui possible, en zones de 
bona visibilitat, tant per a l'usuari del vial com per al personal de l'obra. 
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En cas que pel vial circuli trànsit intens o el moviment d'obra sigui notable, 
s'estudiarà la possibilitat d'assignar senyalitzadors en els punts d'entrada i 
sortida dels creuaments. 
 
 
NORMES DE SEGURETAT RELATIVES A LA NATURALESA DELS 
TERRENYS 
 
Per eliminar els riscs de caràcter geològic, s’aplicaran les normes particulars 
derivades dels informes geològics específics dels terrenys on s’executarà l’ 
obra. 
 
NORMES DE SEGURETAT RELATIVES A LA CLIMATOLOGIA 
 
Quan les condicions meteorològiques així ho exigeixin (vent, tempestes, 
boira, etc.) es suspendran els treballs. 
En determinats casos s’ adoptaran mesures com,  circulació de vehicles amb 
llums enceses. 
 
NORMES DE SEGURETAT RELATIVES A CONCENTRACIONS HUMANES 
 
Eliminació o reducció de senyals acústiques. 
Reducció de renous. 
Limitacions d’ horaris. 
Eliminació i/o reducció de pols. 
Els conductors de vehicles que atravessin zones contigües amb l’obra, 
observaran escrupolosament el Codi de Circulació, en totes les seves normes 
i especialment en el pas de vianants i límits de velocitat. 
Lones o xarxes per evitar abocaments de material. 
 
 
 
NORMES DE SEGURETAT RELATIVES AL MEDI AMBIENT 
 
Amb aquestes normes, es pretén juntar les tècniques de prevenció de riscs 
laborals amb la protecció de l’entorn de l’ obra, important per executar les 
obres previstes sense danyar la natura. 
Actuacions bàsiques d’ obligat compliment: 
Abocaments. 
 
Es prohibeix terminantment l’abocament de sòlids i fluids contaminants a la 
xarxa de sanejament i als rius. 
Entre aquests productes destaquen: 
 

� Productes procedents d’ excavacions i demolicions. 
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� Roques, terres, llots, restes de fàbrica, formigó, fusta, perfils metàl·lics, 
ferralla, despunts d'armadures, cautxú, materials plàstics, àrids, 
productes naturals o sintètics, prefabricats i vidres. 

� Restes i rentats de plantes o vehicles de transport de formigons i 
asfalts, productes bituminosos, conglomerants i additius. 

� Detergents i altres productes químics utilitzats en la construcció. 
� Pintures, dissolvents, olis. 
� Fems. 

Per a la retirada d'aquestes deixalles de l'obra es classificaran d'acord amb la 
normativa de l'Organisme Competent de la Comunitat que estendrà el 
corresponent justificant de retirada per al seu arxiu en obra. 
 
Apilaments. 
 
No es pot permetre l'apilament de materials, àrids, terres, etc., així com 
l'estacionament de màquines i vehicles en zones afectades o adjacents a 
rius, lleres, etc. 
Es realitzarà un pla d'apilaments, en el qual quedin ben especificats aquests 
punts. 
 
Pols. 
 
Estarà previst el reg sistemàtic per evitar la producció de pols. 
Fums. 
 
S'han de tenir en compte els fums que puguin produir-se per fuites de 
màquines i vehicles. És antieconòmic retardar el canvi de filtre i posada a 
punt d'un vehicle per la seva pèrdua de potència i augment de consum de 
combustible, circumstàncies que augmenten la producció de fums. 
 
Renous. 
 
Es cuidarà que les màquines d'obra productores de soroll, compressors, 
grups electrògens i tractors mantinguin les carcasses atenuants en la seva 
posició. 
 
 
Enlluernaments. 
 
Encara que no es consideri un agent contaminant, la llum intensa i mal 
orientada pot afectar a l'usuari de les vies públiques i provocar accidents de 
trànsit. 
 
Els focus d'enllumenat intens d'obra han de situar-se a una altura i posició 
adequades. El seu millor emplaçament és sobre les torres d'elevació 
hidràulica tipus “Girafa” amb panell d'1,5 Kw que permet il·luminar un tall de 
moviment de terres des d'una altura de 8 a 12 metres. 
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Fems. 
 
L'experiència indica que no és suficient disposar d'un contenidor, tipus bidó 
amb tapa, al costat del menjador d'obra. Per mantenir neta l'obra caldrà 
disposar varis, en aquelles zones on és freqüent trobar personal que prefereix 
menjar a l'aire lliure. 
 
Fang. 
 
En les obres de moviment de terres és fàcil trobar fang després d'un dia de 
pluja. Tenint en compte el risc de pèrdua de control d'un vehicle en passar 
sobre fang és bàsica la seva eliminació, i sobretot, contemplant la possibilitat 
que vehicles de l'obra, traslladin en els seus pneumàtics el fang als vials 
públics. S'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquest risc. 
 
Flora i Fauna. 
 
Mentalitzar a tot el personal d’ obra que mantinguin una actitud respectuosa 
amb els animals i plantes de l’ entorn i no danyar-les, ni destruir els seus nius 
cooperant amb els serveis de medi ambient oficials. 
 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: REPLANTEIG  

 

ACTIVITAT 
 
Replanteig. 
 
MAQUINÀRIA, EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
 
Vehicles per al transport de persones i equips. 
Equip de topografia. 
Cintes mètriques, mires, jalons, estaques, etc. 
Eines manuals. 
 
PERSONAL 
 
Topògrafs 
Auxiliars 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
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Casc de seguretat. 
Botes amb plantilla i puntera reforçada. 
Roba de treball. 
Armilla reflectant (en cas que sigui necessari). 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Ordre i neteja. 
Camins en bon estat i ben senyalitzats. 
Senyalització de línies elèctriques aèries, indicant la distància de seguretat. 
Els mitjans auxiliars, com cintes mètriques, mires i jalons, estaran fabricats 
amb materials dielèctrics, o adequadament aïllats, quan l’ existència de risc 
elèctric així ho exigeixi. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
Els treballs de replanteig s'efectuaran sense l'existència d'obstacles a la zona 
corresponent, amb la finalitat d'evitar caigudes i cops. 
El personal ocupat en aquesta activitat coneixerà l'estat físic de l'obra en tot 
moment i estarà atent a qualsevol altra activitat que es desenvolupi en les 
rodalies, adoptant les precaucions oportunes. 
Els treballs de replanteig preliminar, exigiran que el personal presti especial 
atenció a la possible existència de rèptils i insectes. 
Quan els treballs de replanteig preliminar, exigeixin que el personal ocupi 
llocs exposats o es desplacin per llocs perillosos, s'adoptaran les mesures de 
protecció en tant que sigui possible el risc potencial detectat. 
Els treballs de replanteig que es realitzin simultàniament amb altres 
operacions de l'obra, exigiran que el personal presti especial atenció a les 
possibles interferències d'altres activitats, amb el risc potencial que aquestes 
comporten. 
En cas de simultaneïtat d’aquests treballs amb qualsevol altres, es disposarà 
la senyalització apropiada en els punts ocupats pel personal que desenvolupi 
aquells, a fi d'evitar atropellaments per màquines i vehicles, cops per caiguda 
de materials, etc. És convenient l'ús de casc i aconsellable l'ús d'armilles 
reflectores. 
El trasllat dels mitjans auxiliars es realitzarà adoptant les degudes 
precaucions per que aquests no es danyin en el transport i no generin riscs a 
les persones. 
S'adoptaran les mesures individuals de protecció necessàries quan es clavin 
estaques o claus mitjançant maces o martells. 
Les estaques se senyalitzaran (plàstic de color, pintura, etc.) per evitar 
caigudes i cops en ensopegar amb elles. 
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Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: NETEJA  I DESBROSSAMENT DE VORERES 
 
ACTIVITATS 
 
Eliminació d’arbres, plantes, soques, etc 
Extracció de plantes 
Excavació superficial del terreny 
Apilament, càrrega, transport i descàrrega 
 
MAQUINÀRIA, EQUIP I INSTAL·LACIONS 
 
Pala 
Motonivelladora. 
Camió de trabuc. 
Motoserra. 
 
PERSONAL 
 
Operadors de maquinària 
Conductor de camió 
Operaris 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Cascs de seguretat. 
Mascaretes, per al personal exposat a la pols 
Protectors auditius adequats, en la zona afectada per renous no tolerables. 
Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Les zones de treball estaran netes, ordenades i suficientment il·luminades. 
Regs periòdics per eliminar la pols. 
Senyalització d’ accessos i recorregut de maquinària i vehicles. 
Senyals de limitació de velocitat i maquinària pesada en moviment. 
En zones d’abocament es col·locaran topalls que evitin la caiguda del camió 
en la maniobra a la vora del talús i durant l'abocament. 
 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Preparació de programa de treball que eviti una excessiva antelació d'aquest 
tall d’obra sobre els següents. Això evitarà que s'exposi la superfície 
descarnada durant molt temps als agents meteorològics, disminuint riscs de 
desplom, erosió, arrossegaments, rentats i llot. 
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Replanteig de la zona. Es farà un replanteig ajustat de la zona de treball, 
definint la superfície a ocupar, delimitant les zones d'apilament i definint la 
circulació interna dels vehicles. 
Senyalització de seguretat de la zona i àrea de treball. La senyalització serà 
conforme a les necessitats de l'obra, utilitzant els cartells d'obligació i 
advertiment i col·locació d'un “STOP” en les sortides de l'obra als vials. 
Els camins de servei i/o accés seran suficientment visibles i protegits. Es 
senyalitzaran amb algun dels següents elements en funció de les necessitats: 

� Protectors taronges de PVC a les voreres. 
� Malla taronja, en el cas de talussos, però amb un baix risc de caiguda. 

Altres mitjans més rígids, si existeixen talussos pronunciats en els laterals. 
Col·locació de malla taronja en zones afectades per enderrocament d'arbres 
o per interferències amb passos de tercers o carreteres amb circulació. En 
cas d'interferir amb carreteres, es complementarà aquesta senyalització 
segons 8.3.-IC. Això evitarà l'entrada incontrolada de treballadors o tercers a 
zones que per desconeixement els puguin implicar algun risc.  
Disponibilitat de dispositiu acústic de marxa enrere en maquinària O.P. 
Reg freqüent de la zona de treball si fos necessari. Amb això es disminueix la 
generació de pols que afecta als treballadors i personal aliè a l'obra. 
Neteja dels camions i maquinària que surti fora de la zona d'obra. Amb la 
finalitat de disminuir la generació de pols i embrutar el mínim possible (terra, 
fang, ...), les vies públiques i calçades. 
Accés de la maquinària a la zona d'obra exclusivament per les vies 
destinades a tal objecte. Les pistes d'accés hauran de ser les mínimes, 
procurant sempre que sigui possible, utilitzar les existents o traçar-les sobre 
les que puguin ser definitives, com a vies de servei que es consolidin com a 
permanents. Amb això es limita el nombre de possibles accessos a tercers i 
s'evita l'haver de col·locar nombrosa senyalització. 
Criteris d’ acceptació més rellevants: 
 
Escassa intromissió de personal aliè, a la zona d'obra. S'ha de tenir present 
que en obres lineals, sol haver-hi un increment de personal aliè durant els 
caps de setmana. 
Enderrocament i caiguda d'arbres en zones delimitades. 
Circulació de tercers fluïda i sense problemes. 
Senyalització de carreteres, d’acord a 8.3.-IC. 
Se sent el dispositiu acústic marxa enrere de la maquinària. 
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Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: REBLERTS DE VORERES 
 
ACTIVITATS 
 
Preparació de la superfície d’assentament del terraplè 
Estensió d’ una capa 
Humectació, o dessecació en el seu cas, de la capa 
Compactació de la capa 
Repetició del cicle 
 
MAQUINÀRIA, EQUIP I INSTAL·LACIONS 
 
Motonivelladora 
Compactadora 
Camió de trabuc, dúmpers 
Camió cisterna 
Pala carregadora, estenedora 
 
PERSONAL 
 
Operador de motonivelladora 
Operador de compactadora 
Conductors 
Operador de pala 
Operaris 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Casc de seguretat 
Els maquinistes, ajudants i el personal que treballi en zones on el nivell de 
sorolls i el temps d'exposició sigui superior al llindar màxim tolerable se’ls 
proporcionarà protectors auditius adequats. 
Els operadors de màquines sotmeses a vibracions utilitzaran el cinturó 
antivibratori. 
Als senyalistes se li proporcionarà roba de treball ben visible i reflectant. 
Durant el reblert i compactació el personal que utilitzi la granota emprarà 
cinturó antivibratori i botes amb puntera metàl·lica. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Gàlibs i senyalització de línies elèctriques aèries. 
Les zones de treball estaran netes, ordenades i suficientment il·luminades. 
Regs periòdics per eliminar la pols. 
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Delimitar i senyalitzar l’àrea ocupada per personal dedicat a feines com la 
presa de mostres i assaigs “in situ”. 
Senyalització d’ accessos i recorregut de maquinària i vehicles. 
Senyals de: limitació de velocitat i de maquinària pesada en moviment. 
En terraplens o escombreres, es col·locaran senyals i topalls que evitin la 
caiguda de vehicles durant l’operació d’abocament del material. 
 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Es tindran en compte gairebé totes les prescripcions establertes pel 
desbrossament i desmunt. 
Manteniment de cavallons de terra en vores de talussos o zones 
d'abocament. Aquests cavallons serviran com a delimitació del desnivell 
existent i com a topall per als camions que vagin a realitzar l'abocament. 
Col·locació de malla de polietilè toronja en els laterals dels terraplens. Facilita 
la visibilitat dels límits de la traça tant als conductors de vehicles i màquines 
d'obra com a tercers en cas d'intromissió (incontrolada o no detectada) 
d'aquests. 
 
Criteris de acceptació més rellevants: 
 
Certificats de compliment de normativa de seguretat de la maquinària d'O.P. 
Escassa intromissió de personal aliè, a la zona d'obra. S'ha de tenir present 
que en obres lineals, sol haver-hi un increment de personal aliè durant els 
caps de setmana. 
Circulació de tercers fluïda i sense problemes. 
Senyalització de carreteres, d’acord a 8.3.-IC. 
Se sent el dispositiu acústic marxa enrere de la maquinària. 
Visibilitat efectiva de les vores de traça. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: DEMOLICIONS DE PAVIMENTS  
 
DESCRIPCIÓ DE ‘ ACTIVITAT 
 
Elements existents a demolir paviment asfàltic i barrera formigó in situ. 
Equips: 

 
� Fresadora. 
� Martell picador 

 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Calçat de seguretat contra riscs mecànics. 
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Guants de cuir. 
Ulleres antipartícules. 
Casc de seguretat. 
Mascareta antipols. 
Armilla antireflectant. 
Protectors auditius. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Abans de procedir a l'enderrocament s'hauran estudiat els serveis afectats i 
detectat les conduccions que puguin existir en les proximitats dels elements a 
demolir. 
S'impedirà l’accés als talls d’obra al personal no autoritzat, mitjançant 
barreres i senyalitzacions. 
En finalitzar la jornada de treball no quedaran elements que presentin dubtes 
sobre la seva estabilitat. 
S'efectuaran regs periòdics amb aigua per eliminar la pols. 
Ordre i neteja. 
El personal que treballi en aquesta activitat serà informat dels riscs inherents 
a la mateixa i dels riscs generals d'obra, abans de l'inici dels treballs. 
 
 
 

Capítol: 

 NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A  CADA FASE D’ OBRA 

Data:  

Apartat: PAVIMENTACIÓ DE CALÇADES Revisió:  
  
ACTIVITATS 
 
Obres de carejat i perfilat de superfícies que s'hagin de pavimentar. 
Estesa de regs i tractament superficials. 
 
MAQUINÀRIA, EQUIP I INSTAL·LACIONS 
 
Motonivelladora. 
Pala estenedora. 
Compactador. 
Camions. 
Minidúmper. 
Grua sobre camió. 
Equip de reg asfàltic. 
Equip d’estesa de ferms. 
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PERSONAL 
 
Operadors de maquinària. 
Equip d’ estesa (reglistes, regadors, netejadors i auxiliars d’estesa). 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Cascs, per totes els persones que treballin o visitin l'obra. Ús obligatori en 
totes i cadascuna de les activitats. 
Guants d’ ús general, de cuir i antitall pel maneig de materials i objectes. 
Manipulació de materials, càrregues, descàrregues, ús de martells picadors. 
Botes d’’aigua, quan siguin necessàries.  
Botes de seguretat, puntera i plantilla metàl·liques. Ús obligatori en totes i 
cadascuna de les activitats. 
Botes amb sola termoaïllant per reglistes, regadors, etc. 
Roba, ulleres i guants adequats per protegir-se enfront esquitxades a 
elevades temperatures. 
Cinturó antivibratori. Conducció de màquines. 
Roba de treball. Totes les activitats. Adequada al clima. 
Armilles reflectants. 
Protecció d’ òrgans mòbils de les màquines. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Tanques de limitació i protecció. 
Senyals de trànsit suficients. 
Senyals de seguretat, obligatori l’ús de casc, prohibit el pas a tota persona 
aliena a l’ obra. 
Cinta d’ abalisament. 
Abalisament lluminós. 
Senyalistes quan el treball ho requereixi. 
 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Els operaris encarregats de la neteja de les superfícies d'aplicació de 
barreges hauran d'anar per davant de la màquina estenedora o del camió 
tremuja, a una distància no inferior a tres metres en qualsevol dels casos. 
No s'hauran de trepitjar les superfícies d'estesa d'aglomerat abans d'haver 
transcorregut deu minuts des de la seva posada en obra i en tot cas després 
d'haver estat piconada la capa estesa. 
Els reglistas, auxiliars d'estesa, netejadors, regadors i la resta de treballadors 
que realitzen  activitats relacionades amb l'estesa d’aglutinants, tractaments 
superficials i estesa de capes asfàltiques, utilitzaran calçat amb de sola 
termoaïllant. A més d'això els operaris que realitzin els treballs de preparació 
(tractaments de superfícies i regs d’imprimació i adherència) portaran roba, 
ulleres i guants adequats per protegir el cos de les esquitxades, a alta 
temperatura, que es poguessin produir. 
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Les piconadores i compactadores que actuïn sobre els capes de paviment ja 
esteses disposaran d'una superfície completament expedita pel seu 
moviment, que no haurà de ser creuada per cap persona mentre la màquina 
es trobi treballant, ni tan sols pel personal que realitza operacions de 
rebliment, rampinat i estesa manual complementària, fins i tot encara que 
l'aparent llunyania de la màquina fes pensar que hi ha escàs risc 
d'atropellament. 
Els moviments de gir de les màquines esmentades es realitzaran després 
d'haver habilitat expressament per a ells l'àrea de moviment i d'haver delimitat 
i senyalitzat l’àrea de forma adequada. 
 
Els camions disposaran d'espai de maniobra suficient per efectuar tant la 
descàrrega com els moviments de desplaçaments, sense interferències. 
No es col·locaran persones en el radi d'acció de les màquines. 
En acabar la jornada de treball, les superfícies formigonades hauran de 
quedar perfectament protegides i senyalitzades de manera que s'eviti el risc 
derivat d’ accessos involuntaris a elles. Aquesta mesura és d'especial 
importància en bases viàries de formigó, més exposades a aquest risc que 
altres unitats d'obra. 
En cas de deixar preparats passadors en les juntes de formigonat entre una 
jornada i la següent, els extrems d'aquests quedaran perfectament protegits 
per evitar que hi hagi enganxades, ensopegades i, en general, accidents a 
persones o vehicles. 
Les màquines es conservaran, mantindran i utilitzaran d'acord amb les 
instruccions del fabricant incloses en el seu catàleg. 
 
 

Capítol: 

 NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A  CADA FASE D’ OBRA 

Data:  

Apartat: EXECUCIÓ BARRERA RÍGIDA DE FORMIGÓ IN SITU Revisió:  
  
ACTIVITATS 
 
Execució de barrera rígida de contenció de formigó in situ tipus new jersey. 
 
MAQUINÀRIA, EQUIP I INSTAL·LACIONS 
 
Maquina barrera rígida de formigó in situ. 
Camions formigonera. 
Minidúmper. 
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PERSONAL 
 
Operadors de maquinària. 
Personal de formigonat barrera. 
Conductor camió 
 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Cascs, per totes els persones que treballin o visitin l'obra. Ús obligatori en 
totes i cadascuna de les activitats. 
Guants d’ ús general, de cuir i antitall pel maneig de materials i objectes. 
Manipulació de materials, càrregues, descàrregues, ús de martells picadors. 
Botes d’’aigua, quan siguin necessàries.  
Botes de seguretat, puntera i plantilla metàl·liques. Ús obligatori en totes i 
cadascuna de les activitats. 
Botes amb sola termoaïllant per reglistes, regadors, etc. 
Roba, ulleres i guants adequats per protegir-se enfront esquitxades a 
elevades temperatures. 
Cinturó antivibratori. Conducció de màquines. 
Roba de treball. Totes les activitats. Adequada al clima. 
Armilles reflectants. 
Protecció d’ òrgans mòbils de les màquines. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Tanques de limitació i protecció. 
Senyals de trànsit suficients. 
Senyals de seguretat, obligatori l’ús de casc, prohibit el pas a tota persona 
aliena a l’ obra. 
Cinta d’ abalisament. 
Abalisament lluminós. 
Senyalistes quan el treball ho requereixi. 
 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Els moviments i desplaçaments d’encofrat de les màquines esmentades es 
realitzaran després d'haver habilitat expressament per a ells l'àrea de 
moviment i d'haver delimitat i senyalitzat l’àrea de forma adequada. 
Els camions disposaran d'espai de maniobra suficient per efectuar tant la 
descàrrega com els moviments de desplaçaments, sense interferències. 
No es col·locaran persones en el radi d'acció de les màquines. 
En acabar la jornada de treball, les superfícies formigonades hauran de 
quedar perfectament protegides i senyalitzades de manera que s'eviti el risc 
derivat d’ accessos involuntaris a elles. Aquesta mesura és d'especial 
importància en bases viàries de formigó, més exposades a aquest risc que 
altres unitats d'obra. 
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En cas de deixar preparats passadors en les juntes de formigonat entre una 
jornada i la següent, els extrems d'aquests quedaran perfectament protegits 
per evitar que hi hagi enganxades, ensopegades i, en general, accidents a 
persones o vehicles. 
Les màquines es conservaran, mantindran i utilitzaran d'acord amb les 
instruccions del fabricant incloses en el seu catàleg. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A  CADA FASE D’ OBRA 

Apartat: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
ACTIVITATS 
 
Instal·lació de pintura horitzontal de la calçada, que és realitzada de forma 
mixta per mitjans mecànics. 
 
MAQUINÀRIA, EQUIP I INSTAL·LACIONS 
 
Equip mecànic per a pintura horitzontal. 
Minidúmper. 
 
PERSONAL 
 
Operadors de maquinària. 
Pintors. 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Cascs, per totes els persones que treballin o visitin l'obra. Ús obligatori en 
totes i cadascuna de les activitats. 
Guants d’ ús general, de cuir i antitall pel maneig de materials i objectes. 
Manipulació de materials, càrregues, descàrregues, ús de martells picadors. 
Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat i obra de 
paleta. Formigonats, col·locació de maons, elaboració de barreges per 
adherències i esquerdejats. 
Botes d’’aigua, quan siguin necessàries. Treballs en mitjans humits o amb la 
presència d’aigua. 
Botes de seguretat. Ús obligatori en totes i cadascuna de les activitats. 
Ulleres contra impactes i antipols. Ús de martells picadors. 
Protectors auditius. Ús de martells picadors o quan s’estigui aprop de fonts de 
renou. 
Cinturó antivibratori. Ús de martells picadors. 
Mascaretes. 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Tanques de limitació i protecció. 
Senyals de trànsit suficients. 
Senyals de seguretat, obligatori l’ús de casc, prohibit el pas a tota persona 
aliena a l’ obra. 
Cinta d’ abalisament. 
Abalisament lluminós. 
Extintors. 
 
 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
La maquinària que s'empri en l’ execució de la senyalització horitzontal 
(pintura), no s’ haurà d'emprar pel transport de persones. 
Utilitzar les pintures i vernissos d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Apilament de pintures i vernissos allunyats de fonts de calor. 
En vial amb trànsit, senyalització dels treballs. 
 
 

1.3.2 NORMES DE SEGURETAT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A 

UTILITZAR 

1.3.2.1 MAQUINÀRIA 

 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER  A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: MOTOANIVELLADORA 
 
RISCS 
 
Atropellaments 
Bolcades 
Caigudes per pendents 
Xocs 
Caiguda de persones 
Incendis, cremades 
Renou, pols i vibracions 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
S'assegurarà en cada moment la posició de la fulla, en funció de les 
condicions del terreny i fase de treball en execució. 
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Circularà sempre a velocitat moderada 
Les operacions de manteniment i reparacions es faran amb la màquina 
aturada i amb la fulla recolzada en el sòl. 
Estarà prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la 
màquina. 
 
 
NORMES PREVENTIVES PER A  L’ OPERADOR DE LA 
MOTOANIVELLADORA 
 
Emprarà el clàxon quan sigui necessari avisar de la seva presència i sempre 
que vagi a iniciar el moviment de marxa enrere. 
En abandonar la màquina s'assegurarà que està frenada i no pot ser 
engegada per cap persona aliena. 
Usarà casc sempre que estigui fora de la cabina. 
Cuidarà adequadament la màquina, avisant de fallades o avaries que 
adverteixi, interrompent el treball sempre que aquestes fallades afectin als 
frens o a la direcció, fins que l'avaria quedi resolta. 
Ha d’extremar les precaucions davant talussos i rases. 
En els trasllats, ha de circular sempre amb precaució, amb la fulla elevada, 
sense que aquesta sobrepassi l'ample de la seva màquina 
Vigili la marxa enrere i accioni la botzina. 
No permeti l’accés de persones, màquines i vehicles a la zona de treball de la 
màquina, sense previ avís. 
En aturar, posi l’ escarificador i la fulla en el sòl. Situï aquesta sense que 
sobrepassi l'ample de la màquina. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de seguretat (al baixar de la màquina) 
Botes antilliscants 
Roba de treball adequada 
Guants 
Cinturó antivibratori 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: PALA CARREGADORA 
 
RISCS 
 
Atropellaments 
Bolcada de la maquinària 
Col·lisió contra altres vehicles 
Cremades 
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Atrapaments 
Caiguda de persones des de la màquina 
Cops 
Renou propi i del conjunt 
Vibracions 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Els camins de circulació interna de l'obra es cuidaran per evitar flonjalls i 
zones de fang excessives que minvin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 
No s'admetran en aquesta obra màquines que no venguin amb la protecció 
de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 
Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i 
sense recolzar en el sòl. 
La cullera durant els transports de terres estarà el més baixa possible per 
poder desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre 
utilitzant marxes curtes. 
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera. 
Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals amb la cullera. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d'un extintor, 
timbrat i amb els revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina 
de retrocés. 
Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú a 
l'àrea d'operació de la pala. 
Els conductors se cercioraran que no existeix perill pels treballadors que es 
trobin a l'interior de pous o rases propers al lloc d’excavació. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent 
normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
 
NORMES DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA ELS MAQUINISTAS 
 
Per pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors disposats 
per aquesta funció; evitarà lesions per caiguda. 
No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs; evitarà accidents 
per caiguda. 
Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues 
mans; és més segur. 
No boti mai directament al sòl, suposa un perill imminent per a vostè. 
No tracti de realitzar “ajusts” amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament; pot sofrir lesions. 
No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden 
provocar accidents o lesionar-se. 
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No treballi amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria; repari-la primer, 
després reiniciï el treball 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de polietilè (al baixar de la màquina) 
Roba de treball 
Botes de seguretat 
Guants de cuir 
Ulleres de seguretat antienlluernants, si cal 
 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: COMPACTADOR 
 
 
RISCS 
 
Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.) 
Màquina en marxa fora de control 
Bolcada (per fallida del terreny o inclinació excessiva) 
Caiguda per pendents 
Col·lisió contra altres vehicles (camions, altres màquines, etc.) 
Incendis (manteniment) 
Cremades (manteniment) 
Caiguda de persones en pujar o baixar de la màquina 
Renou 
Vibracions 
Els derivats de treballs continuats i monòtons 
Els derivats del treball realitzat en condicions meteorològiques dures 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
L'operador romandrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins 
que el corró estigui aturat. 
Vigilarà especialment l'estabilitat del corró quan circuli sobre superfícies 
inclinades, així com la consistència mínima del terreny, necessària per 
conservar aquesta estabilitat. 
Les reparacions i operacions de manteniment es faran amb la màquina 
aturada. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de seguretat (al baixar de la màquina) 
Calçat de seguretat antilliscant 
Roba de treball adequada 
Cinturó antivibratori 
Guants 
Protectors antirenous 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MEITJANS AUXILIARS 

Apartat: CAMIÓ FORMIGONERA 
 
RISCS 
 
Atropellament de persones.  
Col·lisió amb altres màquines (moviment de terres, camions, etc.).  
Bolcada del camió.  
Cops pel maneig dels canaletes o cubilot.  
Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o 
de neteja.  
 
NORMES PREVENTIVES 
 
El recorregut dels camions-formigonera a l'interior de l'obra s'efectuarà 
segons s'indiqui.  
Les rampes d'accés als talls de l’obra no superaran el pendent del 20% (com 
a norma general), en prevenció de bolcades dels camions formigonera.  
La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les 
operacions d'abocament seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels 
riscs per maniobres incorrectes.  
Les operacions d'abocament al llarg dels talls en el terreny s'efectuaran sense 
que les rodes dels camions formigonera sobrepassin 2 metres (com a norma 
general) de la vora.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Guants de P.V.C. o goma 
Guants de cuir 
Botes de seguretat 
Impermeables en cas de temps plujós 
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Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: MINIDÚMPER (AUTOTRABUC) 
 
RISCS 
 
Bolcada de la màquina durant l'abocament 
Bolcada de la màquina en trànsit 
Atropellament de persones 
Col·lisió per falta de visibilitat 
Caiguda de persones transportades 
Els derivats de la vibració constant durant la conducció 
Pols ambiental 
Cops amb la manovella d'engegada 
Vibracions 
Renou 
Els derivats de respirar monòxid de carboni (treballs en locals tancats o mal 
ventilats) 
Caiguda del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa enrera 
 
NORMES PREVENTVAS 
 
En aquesta obra, el personal encarregat de la conducció del dúmper serà 
especialista en el maneig d'aquest vehicle. Preferiblement estaran en 
possessió del permís de conduir (Classe B). 
Els camins de circulació interna seran els utilitzats pel desplaçament dels 
dúmpers en prevenció de riscs per circulació per llocs insegurs. 
S'instal·laran topalls final de recorregut dels dúmpers ens els talussos 
d'abocament. 
Es prohibeix que s’ompli en excés el cubilot dels dúmpers que impedeixin la 
visibilitat frontal. 
En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulons i 
similars) que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper, de forma 
desordenada i sense fermar. 
Es prohibeix expressament conduir els dúmpers a velocitats superiors a 20 
km/h. 
Els dúmpers a que s’empraran portaran en el cubilot un rètol en el qual 
s’indiqui quina és la càrrega màxima admissible. 
Els dúmpers que s’emprin en aquesta obra pel transport de masses duran a  
l'interior del cubilot un senyal que indiqui l'ompliment màxim admissible per 
evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina. 
Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers de 
l'obra. 
Els dúmpers d’aquesta obra tindran fars de marxa endavant i enrere. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de polietilè 
Cinturó elàstic antivibratori 
Calçat de seguretat 
Botes de seguretat impermeables (zones enfangades) 
Roba per temps plujós 
 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
RISCS 
 
Es consideren exclusivament els que comprenen des de l’ accés fins a la 
sortida de l’ obra: 
 
Atropellament de persones. 
Col·lisió contra altres vehicles. 
Bolcada del camió. 
Caigudes (al pujar o baixar de la caixa). 
Atrapaments (obertura i tancament de la caixa, moviment de càrregues). 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
L’accés i circulació internes de camions a l'obra s'efectuarà tal i com es 
descrigui. 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran en els 
llocs assenyalats. 
Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra 
estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més 
d'haver instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques 
d'immobilització de les rodes. 
Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del 
camió seran dirigides per un senyalista. 
L'ascens i descens dels caixes de els camions s'efectuarà mitjançant 
escaletes metàl·liques. 
Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un 
especialista coneixedor de la manera de fer més adequada. 
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Les maniobres de càrrega i descàrrega a través de plànol inclinat seran 
governades des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris 
mitjançant soga de descens. A l'entorn del final del plànol no hi haurà mai 
persones, en previsió de lesions per descontrol durant el descens. 
La càrrega màxima permesa per materials solts no superarà el pendent ideal 
del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió de desploms. 
Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme, compensant els 
pesos, repartides de la manera més uniforme possible. 
El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestell de seguretat. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de polietilè. 
Cinturó de seguretat classe A o C. 
Botes de seguretat. 
Roba de treball. 
Manyoples de cuir. 
Guants de cuir. 
Protector d’espatlles i de cara de cuir (transport de càrregues a les espatlles). 
 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: ESCOMBRALL 
 
RISCS 
 
Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina 
Atrapaments 
Projecció de partícules 
Col·lisió contra altres màquines 
Atropellaments 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
No treballar en pendents excessius. 
Utilitzar els esglaons antilliscants, els passamans i els graons per pujar o 
baixar de l’escombrall. 
Mantenir nets els esglaons antilliscants. 
Estant en funcionament, mantenir la distància mínima de seguretat de tres 
metres al voltant de la màquina. 
No abandonar mai el lloc de conducció amb el motor en marxa. 
Tenir cura a l’hora de connectar i desconnectar els endolls ràpids. El líquid 
hidràulic, els tubs i endolls ràpids poden escalfar-se quan funciona la 
màquina. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Ulleres de seguretat 
Botes 
Roba de treball 
Guants impermeables 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, 
EINES I EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 

Data:  

Apartat: ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS Revisió:  
 
RISCS 
 
Caiguda de persones des de la màquina. 
Caiguda de persones al mateix nivell. 
Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures (sòl calent + 
radiació solar + vapor). 
Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic (boires de fums 
asfàltics). 
Cremades. 
Sobreesforços (paleig circumstancial). 
Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport 
d'aglomerat asfàltic amb l’estenedora. 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
No es permet la permanència sobre l’estenedora en funcionament a una altra 
persona que no sigui el conductor, per evitar accidents per caiguda. 
Les maniobres d'aproximació i abocat de productes asfàltics en la tremuja 
estaran dirigides per un especialista, en previsió dels riscs per imperícia. 
Tots els operaris d'auxili quedaran en posició en la cuneta per davant de la 
màquina durant les operacions d'ompliment de la tremuja, per prevenir els 
riscs per atrapament i atropellament durant les maniobres. 
Les vores laterals de l’estenedora, per prevenir atrapaments, estaran 
senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives. 
Totes les plataformes d'estada o pel seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, 
estaran vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles 
caigudes, formades per passamans de 90 cm d'altura, barra intermitja i 
rodapeu de 15 cm desmuntable per permetre una millor neteja. 
Es prohibeix expressament l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les 
operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 
 
 



EBSS PROJ. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÁLTIC EN VÍES PÚBL. DEL T.M. DE CONSELL. FASE 3 

CONSELL DE MALLORCA 

C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825 

 

 29 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Botes de mitja canya, impermeables. 
Roba de treball. 
Guants impermeables. 
Mandil impermeable. 
Polaines impermeables. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: MÀQUINA PER ESTENDRE BEURADA BITUMINOSA 
 
RISCS 
 
Caiguda de persones des de la màquina 
Caiguda de persones al mateix nivell 
Cops 
Atrapaments 
Incendis 
Explosions 
Cremades 
Sobreesforços (paleig circumstancial) 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
El maquinista tindrà en tot moment a la seva disposició les normes d’ús i 
manteniment de la màquina. 
El personal no ha de portar roba folgada, cabells llargs, joies, anells, etc, per 
evitar atrapaments. 
La senyalització de seguretat col·locada en la màquina estarà neta i llegible. 
El maneig de la màquina quedarà limitat al personal encarregat d’ella. 
Queda prohibit el maneig de la màquina sense els elements de seguretat: 
resguards, aturada d'emergència, etc. 
El manteniment i reparació de la màquina es farà per personal especialitzat. 
Abans d'engegar la màquina cal comprovar l'absència de persones al seu 
voltant i que puguin córrer perill. 
La màquina es mantindrà a distància suficient de vores de terraplens i buits 
per evitar la seva bolcada si cedís el terreny. 
No transitar per pendents en sentit transversal. 
L’equip de treball i material de càrrega cal portar-ho en tot cas prop del sòl, 
especialment en baixar pendents. 
Quan l'operador abandoni la cabina, la màquina ha de quedar de forma que 
no pugui lliscar per si mateixa, ni ser emprada per persones no autoritzades 
No es permet la permanència sobre la màquina en marxa a una altra persona 
que no sigui el conductor per evitar accidents per caiguda. 
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Durant el funcionament de la màquina està prohibida la permanència de 
persones en el contenidor d’arena, així com la manipulació amb barres, pales, 
rasclets, etc. 
 
MITJANS AUXILIARS 
 
Pòrtics limitadors d’ altura 
Senyals de trànsit 
Barrera metàl·lica de tancament 
Tanques de limitació 
Panells direccionals 
Senyals de seguretat 
Balises reflectants 
Balises lluminoses 
Cons de senyalització 
Panells direccionals 
Extintors 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Botes de mitja canya, impermeables 
Roba de treball 
Guants impermeables 
 

1.3.2.2 EINES 

 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: COMPRESSOR 
 
Abans d’'engegar el compressor, revisar les mànegues, unions i manòmetres, 
substituint-se els que no estiguin en bon estat. 
L’acumulador de pressió una vegada despressuritzat es purgarà 
periòdicament l’aigua de condensació que s'acumula en el seu interior. 
S'estendran les mànegues procurant no interferir en els passos. 
No s'interromprà el subministrament d'aire doblegant la mànega, s’hauran de 
posar en el circuit d'aire les claus necessàries. 
No s'utilitzarà l'aire a pressió per la neteja de persones o de vestimentes. 
En el cas de produir renou amb nivells superiors als que estableix la llei (90 
dB), utilitzaran protectors auditius tot el personal que hagi de romandre en la 
seva proximitat. En acabar el treball, es recolliran les mànegues i es deixarà 
tot el circuit sense pressió. 
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En els llocs tancats es conduiran ells fums de fuita a l'exterior o es realitzarà 
ventilació forçada o es posarà en el  tub d’escapaments un filtre contra 
emanacions de CO2. 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: GRUPO ELECTROGEN 
 
Es consideren els riscs derivats de l’ús i manteniment dels compressors i 
grups electrògens. 
 
RISCS 
 
Atrapaments por peces 
Cops per mànegues 
Caigudes al mateix nivell 
Projecció de fragments i líquids a pressió 
Incendis 
Cremades 
Electrocució 
Esforços 
 
NORMES PREVENTVAS 
 
Tant els compressors com els grups electrògens s’ estacionaran en els llocs 
més plans possibles, frenats, calçats i separats de zones de moviment i 
maniobra de maquinària o caigudes de materials que puguin ocasionar-los 
danys. 
El mecanisme de posada en funcionament es trobarà dins d'un armari proveït 
de clau i pany que quedarà tancat al final de la jornada laboral per impedir 
que es posi en funcionament per persones alienes a l'encarregat. 
En tots dos casos ha de tractar-se de màquines amb baix nivell sonor. 
S’ha de posar atenció a possibles reescalfaments per falta de refrigeració o 
mal funcionament per evitar riscs d’incendis. No obstant això, en les seves 
proximitats haurà d'existir un extintor de 6 kg de pols seca polivalent. 
Revisar l’estat de les mànegues, així com els maneguets de connexió que 
han de ser normalitzats, quedant prohibit l’ús de filferro per subjectar-les o 
unir-les. 
Al final de la jornada laboral l’acumulador de pressió ha de quedar sense 
pressió. 
Tot el grup electrogen ha d'estar proveït de presa de terra i els seus borns de 
sortida protegits i en un armari proveït de pany. 
Al final de la jornada ha de quedar tancat amb clau l'armari on es troba el 
mecanisme de posada en funcionament i retirada la clau de contacte. 
Les mànegues de sortida del grup han de trobar-se protegides contra danys 
de màquines o materials, i han d'anar penjades o enterrades. 
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Totes les operacions de reparació o manteniment s’han de realitzar amb el 
motor aturat i els circuits de pressió, en cas d'existir, han d’estar 
descarregats. 
Tot treball de neteja o perforació amb aire a pressió requereix l’ús d’ulleres o 
pantalles de protecció contra projecció de partícules. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Vàlvules de sobrepressió 
Falques en bloqueig de rodes 
Presa de terra en grup 
Armari de comandament amb pany 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: MÀQUINES EINES EN GENERAL 
 
En aquest apartat es consideren globalment els riscs i la prevenció resultants 
de la utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, 
regatadores, planejadores metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt 
genèrica 
 
RISCS 
 
Talls 
Cremades 
Cops 
Projeccions de fragments 
Caiguda d’ objectes 
Contacte amb  l’energia elèctrica 
Vibracions 
Renou 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell per evitar els riscs d’ atrapaments o de 
contacte amb l’ energia elèctrica. 
Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides per un 
bastidor que suporti una malla metàl·lica disposada de manera que, 
permetent l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi 
l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
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Les màquines en situació d'avaria o semiavaria s’entregaran a l'Encarregat o 
Vigilant de Seguretat per  la seva reparació. 
Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit per una 
carcassa antiprojeccions. 
Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de 
doble aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, 
etc., connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 
Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar 
accidents per imperícia. 
Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant abandonades en el 
sòl o en marxa, encara que sigui amb moviment residual per evitar accidents. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Guants de seguretat 
Guants de goma o P.V.C. 
Botes de goma o P.V.C. 
Botes de seguretat 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
Protectors auditius 
Mascareta filtrant 
Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: EINES MANUALS 
 
RISCS 
 
Cops en les mans i en els peus 
Talls en les mans 
Projeccions de partícules 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a distint nivell 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per les que han estat 
concebudes. 
Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se els que no es trobin en bon estat 
de conservació. 
Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
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Per evitar caigudes, talls o riscs anàlegs, es col·locaran en portaeines o 
prestatges adequats. 
Durant el seu ús, s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per en terra. 
Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines 
que hagin d’ utilitzar. 
 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 
Cascs 
Botes de seguretat 
Guants de cuir o P.V.C. 
Roba de treball 
Ulleres contra projecció de partícules 
Cinturons de seguretat 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: EINES DE TALL 
 
TIPUS 
 
Cisalla d’armadures 
Cisalla de xapa 
Talladora de diamant 
Talladora de tubs 
Tallants 
Serra d’ arc per a metalls 
Serra de metalls 
Tenalles petites 
Tenalles, martells i alicates 
Tisores 
Bosses portaeines 
 
RISCS 
 
Rebaves en el mànec de les eines 
Rebaves en la fulla de tall de les eines 
Extrems poc esmolats 
Subjectar inadequadament les eines o material a tallar 
Mal estat de les eines 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Les eines de tall presenten una fulla tallant perillosa. 
El cap no ha de presentar rebaves. 
Les dents de les serres hauran d'estar ben afilades i entrescades. La fulla 
haurà d'estar ben temperada (sense reescalfament) i correctament tibada. 
En tallar les fustes amb nusos s'han d'extremar les precaucions. 
Cada tipus de serra només s'emprarà en l'aplicació específica per a la que ha 
estat dissenyada. 
En l'ús d'alicates i tenalles, i per tallar filferro, es girarà l'eina en plànol 
perpendicular al filferro, subjectant un de els costats i no imprimint moviments 
laterals. 
No emprar aquest tipus d'eina per copejar. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
En treballs de tall en els què els retalls són petits és obligatori l’ús d’ ulleres 
de protecció contra projecció de partícules. 
Si la peça a tallar és de gran volum, s’haurà de planificar el tall de forma que 
l’abatiment no arribi a l’ operari o als seus companys. 
Quan s’esmolin aquestes eines s’empraran guants i ulleres de seguretat. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER  A MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS I 
MITJANS AUXILIARS 

Apartat: SERRA DE DISC 
 
Es consideren els riscs derivats de l’ús de la serra de disc  
 
 
RISCS 
 
Talls i punxades 
Projecció de fragments 
Electrocució 
Caigudes al mateix nivell 
 
NORMES PREVENTIVES 
 
Tindran protecció per presa de terra i disjuntor diferencial contra riscs 
elèctrics. 
Els discs de tall tindran carcasses metàl·liques de protecció que no hauran de 
ser retirades. 
No s'han de dur roba ample o les mànigues penjant davant el perill de ser 
atrapades pel disc, amb el consegüent risc d'accident. 
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Han d'utilitzar-se ulleres o pantalles de protecció contra possibles projeccions 
dels materials tallats. 
Es considera falta molt greu la utilització d'aquest tipus de màquines per un 
altre tipus de treballs diferents pels que van ser concebudes. 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant un connector femella protegit, 
mai el connector mascle es trobarà col·locat en la part d’arribada del corrent. 
Es planificarà, sempre que sigui possible, la centralització de totes les 
màquines de tall i la protecció de les connexions contra danys. 
La utilització d'una radial requereix que es realitzi en zones on no hi hagi 
persones o pel contrari, s'orientarà el tall de manera que les projeccions o en 
cas de trencament del disc no afecti a altres treballadors. 
Només poden ser manejades per persones que tinguin la categoria laboral 
adequada i coneguin el seu maneig. 
S'utilitzaran útils adequats per tallar elements de dimensions petites com 
falques o empenyedors. 
Totes les fustes que es vagin a tallar estaran netes de restes de formigó i 
claus. 
Atenció a l'existència de nusos en la fusta o fustes molt humides que poden 
ocasionar moviments d'estirada imprevists i ocasionar accidents per talls o 
projecció. 
Les operacions de manteniment i/o canvi de disc es realitzaran estant 
desconnectada la presa de corrent i retirats els fusibles, per evitar la connexió 
fortuïta. 
La radial, una vegada que deixi de ser utilitzada, haurà de tenir recollit el 
cable de connexió i retirada a zones sense humitat i protegides contra danys 
per màquines o materials. 
És necessari mantenir una neteja de les restes de materials aprop d'aquestes 
màquines per evitar ensopegades i riscs. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Ulleres o pantalles de protecció 
Mascareta respiratòria si es produeix pols 
Guants de cuir amb la radial 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COLECTIVA 
 
Presa de terra 
Disjuntor diferencial 
Carcassa de protecció en el disc 
Fusibles i endolls protegits 
Ordre i neteja de la zona de treball 
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1.3.3 NORMES DE SEGURETAT I SALUT EXTENSIBLES A TOT L’ OBRA 

 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TOTA L’ OBRA 

Apartat: NORMES DE SEGURETAT GENERALES 
 
Els riscs generals, extensibles a tota l’ obra i llocs són: 
 

� Neteja d’ obra (caigudes de persones i materials). 
� Circulació horitzontal i vertical de persones (caigudes). 
� Circulació de vehicles (atropellaments i col·lisions). 
� Circulació de maquinària (atropellaments, col·lisions i bolcades). 
� Caigudes de materials des d’ altura (cops). 
� Atrapaments de màquines (lesions). 
� Contactes elèctrics (electrocucions). 

 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TOT L’ OBRA 

Apartat: PLA DE CIRCULACIÓ D’ OBRA 
 
Abans del començament dels diversos treballs i per a cadascun en particular 
s’elaborarà un pla de circulació que integri els diversos components 
productius i que tingui present les seves possibles interferències. 
Es tindrà en compte principalment: 
 

� La interferència de treballs i operacions ja siguin al mateix nivell o a 
diferents situats en la mateixa vertical. 

� La circulació horitzontal o a diferents nivells realitzades pel personal. 
� La protecció i senyalització del desplaçament de materials suspesos. 
� La circulació de la maquinària, recorreguts, aparcaments a les 

entrades i sortides dels talls d’obra. 
� L’ emmagatzemat, apilament i subministrament de materials a l’ obra i 

zones de utilització. 
� Treballs realitzats propers o en vies de circulació, la seva senyalització, 

abalisament i defensa. 
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Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TOTA L’ OBRA Data:  

Apartat: SENYALITZACIÓ Revisió:  
 
Tenen una utilització general en tota l’obra. S’utilitzaran els senyals que en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball estableix el RD 
485/1997 de 14 de Abril. S’empraran tres tipus de senyals: 
 

� Senyals de prohibició. 
� Senyals de obligació. 
� Senyals de advertència. 
� Senyals de salvament i socorrisme. 
� Situació de seguretat. 
 

Els senyals de prohibició i obligació tindran forma de cercle i fons vermell o 
blau, respectivament. El cartells d’advertència tindran forma triangular amb el 
fons groc. La forma rectangular està reservada per les senyals d’informació 
amb fons blaus o verds. La correcta utilització d’aquests senyals i el 
compliment de les seves indicacions evitarà les situacions perilloses i 
nombrosos accidents. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TODA LA OBRA 

Apartat: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Per a la prevenció d’aquest risc es tindran a l’obra extintors portàtils de pols 
seca polivalent. 
 
MESURES DE SEGURETAT CONTRA EL FOC 
 
Designació d'un equip especialment ensinistrat en el maneig d'aquests 
mitjans d'extinció. 
Es prohibirà fumar en les zones de treball on existeixi un perill evident 
d'incendi, a causa dels materials que es manegen. 
Obligació per part de tots de comunicar qualsevol conat d'incendi al personal 
abans citat. 
Col·laboració en l'extinció, per part de tot el personal. 
Avisar sistemàticament al servei de bombers municipal. 
Prohibir el pas a les obris, talls d’obra i instal·lacions a persones alienes a 
l'Empresa. 
Els Extintors se situaran preferentment en zona d'apilament o emmagatzemat 
de materials combustibles (en accessos o llocs visibles). 
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Els llocs i zones de l'obra amb perill d'incendi estaran proveïts d’ extintors d’ 
incendis de la forma següent: 
Així mateix, s’han de tenir en compte altres mitjans d'extinció, com l’aigua, 
l’arena, eines d’ús comú (pales, rasclets, pics, etc.). 
Totes aquestes mesures, han estat considerades perquè el personal 
extingeixi el foc en la fase inicial si és possible, o disminueixi els seus efectes, 
fins a l'arribada dels bombers, que seran avisats immediatament, en tots els 
casos. 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TOTA L’ OBRA 

Apartat: PERSONAL D’ OBRA EN GENERAL 
 
OBLIGACIONS 
 
Ha de conèixer i complir les “Normes de Seguretat” relatives al seu tall i lloc 
de treball. 
Ha de conèixer i respectar les “Normes de Seguretat” referents  als riscs 
genèrics comuns a tota l'obra. 
És obligatori l’ús de tot l’equip de protecció personal que, per la seva activitat i 
lloc de treball, se li assigni. 
El casc i botes de seguretat són obligatòries en tot el recinte de l'obra. 
En tots els treballs en els que es poden produir projecció de materials (picar 
formigó, ús de radial, descàrrega de galledes, etc.) és obligat l’ús d’ulleres 
protectores. 
Avisar immediatament de tots els perills que observi. 
Si detecta la caiguda de materials, des d'algun punt de l'obra, posi-ho en 
coneixement de l'Encarregat o del Tècnic de Seguretat. 
Ajudi a mantenir les proteccions col·lectives de l'obra. 
Respecti la senyalització existent en l'obra. 
Si observa a un altre treballador, sigui quina sigui la seva categoria, realitzant 
alguna feina de forma perillosa per a ell o per als seus companys, comuniqui-
li per advertir-li del risc que corre, o que genera per a uns altres, o per a 
tercers. 
Utilitzi els camins i accessos condicionats. En cas de no existir un accés en 
condicions, ho ha de posar en coneixement de l'Encarregat o Tècnic de 
Seguretat. 
 
Els desplaçaments per les zones de treball s'han de realitzar sempre pels 
llocs de pas, mai per sobre de materials apilats ni sobrepassant obstacles o 
màquines. 
Per accedir a zones a diferent altura s'han d’ utilitzar escales correctament 
instal·lades, mai cossos de bastida o taulons. 
Està prohibit utilitzar escales de mà per aconseguir altures de més de 5 
metres. 
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Està prohibit utilitzar una escala de mà de més de 3 metres que no estigui 
ben fixada en tots dos extrems. 
Les escales de mà han de sobrepassar en 1 metre l'altura a aconseguir. Si no 
es disposa de l'escala apropiada s’ha de sol·licitar a l'encarregat o al servei 
de seguretat de l'obra. 
Sempre que s’accedeixi a una nova zona de treball, s'ha de condicionar un 
accés que garanteixi la seguretat de tota persona que es dirigeixi a aquesta 
zona. Si té algun dubte sobre com fer-ho, consulti a l'encarregat o al servei de 
seguretat de l'obra. En cas de no disposar del material necessari ho ha de 
sol·licitar a l'encarregat o al servei de seguretat de l'obra. 
Doni preferència a les màquines sobre el seu vehicle. 
No estacioni el seu vehicle en zones de pas o en camins. Si no existeix espai 
suficient, comuniqui-ho al seu superior o al Tècnic de Seguretat perquè 
habiliti i condicioni l'espai necessari. 
La velocitat màxima permesa en l'obra és de 50 km/h, excepte en la zona 
d'oficines que es limitarà la màxima velocitat a 30 km/h. Mai ha de circular a 
major velocitat pels camins d'obra ni pels seus accessos. 
Segueixi les instruccions dels seus superiors. 
Empri les eines adequades. Quan finalitzi, guardi-les 
Davant qualsevol accidenti “IN ITINERE”, estarà obligat a comunicar-ho 
immediatament a l'obra. De no poder ser, haurà d'exigir al Metge que li 
assisteixi un document que acrediti aquest accident amb l'hora i lloc on s'ha 
produït. S'entén per accident “IN ITINERE” el que es produeix en el camí 
habitual d'anada o retorn del treball i en el temps corresponent als horaris 
d'entrada i sortida de l'obra. 
Ajudi a mantenir l’ordre i la neteja en l'obra. 
Dins l'obra s'han de mantenir els materials en el major ordre possible, retirant 
els restes de materials utilitzats a punts concrets, agrupats i lluny dels llocs de 
pas, fins a la seva retirada. 
Els restes d'embolcalls i menjar  dels esmorzars s'han de recollir i col·locar 
dins dels poals d'escombraries existents. En cas que no existeixin les 
proximitats d'algun dels talls de l’obra, haurà de comunicar-ho a l'Encarregat 
o al Tècnic de Seguretat. 
Els vestuaris, banys i menjadors han de mantenir-se nets i ordenats. 
 
PROHIBICIONS 
 
No inutilitzi mai els dispositius de seguretat. 
No s'aproximi mai a una màquina en funcionament. Mantingui la distància de 
seguretat. En cas que hagi d'entrar en el radi d'acció de la màquina, 
asseguri's que el maquinista ho sap abans d'entrar en aquesta zona. 
No abandoni mai una eina mecànica connectada, ha d'assegurar-se que l'ha 
desconnectada i ha recollit el cable abans de dipositar-la en terra. 
No realitzi la neteja o el manteniment de màquines i elements mòbils, si no 
s'ha assegurat prèviament que la màquina està aturada i comuniqui a 
l'operador de la màquina la tasca que va a realitzar i el punt de treball. 
Col·loqui en la consola de comandaments el cartell que indica “personal 
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treballant” per evitar que s'accionin els comandaments per persones que 
desconeguin la seva situació. 
No deixi mai materials ni eines en llocs dels que es puguin caure. 
Està prohibit llançar materials des d'altures superiors als 2 metres. En cas 
que sigui necessari, s'acordonarà una zona de seguretat que impedeixi 
l’accés de persones a la zona de caiguda de materials. 
 
 
 

Capítol: NORMES DE SEGURETAT EXTENSIBLES A TOTA L’ OBRA 

Apartat: VISITANTS 
 
OBLIGACIONS 
 
Ha de conèixer i complir les “Normes de Seguretat” relatives al personal 
visitant de les obres. 
Seguir les instruccions del personal que li acompanya en la visita. 
El casc i botes de seguretat són obligatòries en tot el recinte de l'obra. 
Respectar la senyalització existent en l'obra. 
Utilitzar els camins i accessos condicionats per a les visites. 
Els desplaçaments per les zones s'han de realitzar sempre pels llocs de pas, 
mai per sobre de materials apilats ni sobrepassant obstacles o màquines. 
S’ha de donar sempre preferència de pas a les màquines i vehicles. 
Si visita alguna àrea de treball concreta, haurà de ser acompanyat per la 
persona responsable que li informarà sobre les normes de seguretat a seguir 
en prevenció de possibles accidents 
 
PROHIBICIONS 
 
Està prohibit romandre o visitar l'obra, si no s'està degudament autoritzat i 
acompanyat del personal responsable durant la visita. 
No es pot sortir de l'itinerari marcat per al personal visitant de les obres. 
No situar-se mai sota càrregues suspeses. 
No se situï en zones on puguin caure objectes, eines o materials procedents 
de les zones superiors de treball. 
No s'apropi mai a una màquina en funcionament. Mantingui's sempre fora del 
seu ràdio d'acció. 
No s'apropi als òrgans mòbils de les màquines. 
Està prohibit fer fotos o pel·lícules en l'obra si no es compta amb autorització 
expressa 
 

1.4 INSTAL·LACIONS PER AL PERSONAL D’ OBRA 

Atès el nombre previst d'operaris, es preveurà la realització de les següents 
instal·lacions 
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Menjadors 
 
Per cobrir les necessitats es disposarà dels mòduls necessaris de manera 
que la seva capacitat resulti de considerar 2 m2 per cada treballador que 
utilitzi el mòdul. Disposaran d'il · luminació natural i artificial adequada, 
ventilació suficient i estaran dotats de taules, seients, piles per rentar la 
vaixella, aigua potable, escalfa-menjars i cubs amb tapa per dipositar les 
deixalles. A l'hivern estaran dotats de calefacció. 
 
Vestuaris 
 
Per cobrir les necessitats es disposarà dels mòduls necessaris de manera 
que la seva capacitat resulti de considerar 2 m2 per cada treballador que 
utilitzi el mòdul.  
Estaran proveïts dels següents elements: 
 

� Un armariet amb pany per a cada treballador. 
�  Seients. 
�  

Serveis 
 
Per cobrir les necessitats es disposarà dels mòduls necessaris de manera 
que la seva capacitat resulti de considerar 2 m2 per cada treballador que 
utilitzi el mòdul.  
Estaran proveïts dels següents elements: 
 

� Excusats inodors en cabines 1,36x1,36x2,48 m. 
� Lavabos amb miralls i sabó. 
� Penjadors. 
� Calefacció, a l’hivern. 
 

Si el subministrament d’aigua potable per al personal no es pren de la xarxa 
municipal de distribució, sinó de fonts, pous, etc., en aquest darrer cas cal 
vigilar la seva potabilitat. Si fos necessari s'instal·laran aparells per a la seva 
cloració. 
 

1.5 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola en aquelles zones de treball que 
estiguin allunyades de la farmaciola central, per poder atendre petites cures, 
equipats amb l’imprescindible material actualitzat. 
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ASISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l’ emplaçament dels diferents Centres Mèdics 
Assistencials (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, 
Ambulatoris, Hospitals, etc.) on s’hauran de traslladar els accidentats. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 
etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres 
d’assistència. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball, i que li serà repetit en el període d'un 
any. 
Es realitzaran reconeixements específics en reincorporar-se al treball després 
d'accidents i malalties de llarga durada. 

1.6 SERVEI DE PREVENCIÓ 

L'empresa adjudicatària de les obres, d'acord amb el Contingut de l'avís previ, 
definirà la modalitat preventiva a aplicar a l'obra, optant per l'alternativa que 
procedeixi entre les següents: 

� Servei de Prevenció propi 
� Servei de Prevenció aliè  
� Treballador/s designats. 

En qualsevol cas, es complirà amb tota exactitud la legislació vigent 


