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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

1. Dades generals de l'organització

Dades promotor:

Nom o raó social AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

Telèfon 937417400

Adreça PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1
Població PREMIÀ DE MAR

Codi postal 08330
Província Barcelona

CIF P-0817100-A

Dades del projectista:

Projectista redactor. Nº Nom
Arquitecte 1 Arnau Lleonart i Gasull

NIF: 38831613-T

Muralla del Tigre núm.12, 
08302, Mataró.

93 790 60 49

Dades redactor estudi de seguretat:

Redactor ESS. Nº Nom
Arquitecte Tècnic 1 Enric Iglesias Fàbregas

NIF. 38824794N

Despatx professional:
OMPLE BUITS
C/ Bailén 73, esc. C, 3r 1a. 
08224,Terrassa
(Barcelona)

654 28 16 62 / 93 172 15 86

Instal·lacions provisionals de l’obra:

Caseta Lavabos i WC. 1 Es disposa d’un espai com a lavabo i Wc dins del recinte del 
Museu Romà.

Menjador i vestuaris 1 S’habilitarà un espai dins del Museu Romà.

Oficina d’obra. 1 S’habilitarà un espai dins del Museu Romà.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Recurs Preventiu:

Designació del Recurs 
Preventiu abans de l’inici de 
l’obra.

1 A fi de donar compliment al que defineix l'article 29.1 i 32 bis 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i a 
l'article 22 de 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. BOE núm 127 29- 05-2006, Es 
designarà un Recurs Preventiu del contractista principal i de 
cada Subcontracta en funció a les activitats, operacions i 
processos que puguin donar lloc a la presència de recursos 
preventius

2. Descripció de l'obra

2.1. Dades generals del projecte i de l'obra

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

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els 
carrers Enric Granados i Vil·la Romana del municipi de Premià de 
Mar (fase II).

Situació de l'obra a 
construir

carrers Enric Granados i Vil·la Romana del municipi de Premià de 
Mar

Tècnic autor del projecte Arnau Lleonart i Gasull

Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant 
la fase de redacció del 
projecte

-

Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:

A efectes del càlcul de "Equips de protecció individual" així com de les "Instal·lacions i servicis 
d'Higiene i Benestar" necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans emprats, el 
qual és el que s'especifica en la taula següent.

Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros) 277.797,07 €.

Porcentatje de ma d'obra 6 operaris.
Nombre d'anys previst 6 mesos aproximadament

Preu mitjà de l'hora a definir

Nombre d'hores treballades per any a definir
Nombre de treballadors previst en obra 6 de mitja.

2.2. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra

Gran part del monument de Can Ferrerons va ser integrat l’any 2002, en un edifici de nova 
construcció i bastit expressament per a la conservació, protecció i futura museïtzació de les restes 
arqueològiques, avui ja consolidades del jaciment Romà. (Veure annex 3 “Avantprojecte per a la 
museïtzació”).

A causa de la problemàtica sorgida arran del descobriment de les restes l’any 2000, durant l’execució 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

de la reforma urbanística de l’Horta Farrerons i dels acords que assoliren les administracions 
implicades, el recinte no integra la totalitat de l’edifici octagonal, sinó aproximadament 550m2 d’un 
total de 713,04m2 de restes arqueològiques, que romanen per excavar en els àmbits dels extrems 
sud i est, al subsòl de la via pública.

És en aquesta part on cal intervenir-hi per tal de poder mostrar a les generacions presents i futures la 
planta completa d’aquesta singular construcció octogonal. El recinte actual de delimitació i protecció 
va ser projectat per l’arquitecte Albert Puigdomènech i executat l’any 2002, d’acord amb les 
indicacions de l’arqueòleg i director de les excavacions, Josep Font, amb l’objecte de respectar al 
màxim possible les característiques constructives i materials de les restes arqueològiques, tot
permetent en el futur una correcta museïtzació.

2.3. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals

2.3.1. Objectius prevencionistes

Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les 
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan al seu voltant.
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'obra que cal tenir present, 
- algunes de les quals són detallades en els plànols - i que permetran valorar i delimitar els riscos que 
poden originar.

2.3.2. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra

Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que 
circulen pels voltants ni per al trànsit rodat.

Una de les zones a actuar dins del recinte de l’obra s'haurà d'accedir a través del Bar situat al carrer
Enric Granados.

Entre les mesures adoptades per evitar els riscos estan:

x S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.
x Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant 

les maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
x S'han establert desviaments provisionals de vianants.
x Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa 

de les operacions a realitzar sigui necessari.
x Es preveu la tala de dos arbres al carrer d’Enric Granados. Es tancarà la zona afectada per tal 

d’evitar l’accés a persones alienes.

2.3.3. Conduccions enterrades

Electricitat

Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta 
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades d'electricitat, que puguin interferir amb el 
normal desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
instal·lacions, s'haurà d'actuar de la següent manera:

x Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per 
evitar riscos majors.

x Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta 

__________________________________________________________________________________________ 
Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

7/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús. 
x Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i 

tot si es considera convenient, en l'obra.
x Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol

decisió.
x Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits 

dins de l'obra per la instal·lació.
x S'han d'establir zones de seguretat als voltants.
x Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la 

interrupció, i seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia 
subministradora.

x Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser 
coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin 
suposar un risc.

Gas

Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta 
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades de gas, que puguin interferir amb el normal 
desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
instal·lacions, s'haurà d'actuar dde la següent manera:

x Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per 
evitar riscos majors.

x Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta 
d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.

x Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i 
tot si es considera convenient, en l'obra.

x Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol 
decisió.

x Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits 
dins de l'obra per la instal·lació.

x S'han d'establir zones de seguretat als voltants.
x Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la 

interrupció, i seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia 
subministradora.

x Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser 
coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin 
suposar un risc.

__________________________________________________________________________________________ 
Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

8/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Sanejament

Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades, que puguin interferir amb el normal 
desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
instal·lacions, s'haurà d'actuar de la següent manera:

x Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per
evitar riscos majors.

x Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta
d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.

x Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i
tot si es considera convenient, en l'obra.

x Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits
dins de l'obra per la instal·lació.

x S'han d'establir zones de seguretat als voltants.
x Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser

coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin
suposar un risc.

Proveïment d'aigua

Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta 
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades d'proveïment d'aigua, que puguin interferir 
amb el normal desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
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instal·lacions, s'haurà d'actuar de la següent manera:

x Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per 
evitar riscos majors.

x Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta 
d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.

x Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i 
tot si es considera convenient, en l'obra.

x Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol 
decisió.

x Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits 
dins de l'obra per la instal·lació.

x S'han d'establir zones de seguretat als voltants.
x Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la 

interrupció, i seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia 
subministradora.

x Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser 
coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin 
suposar un risc.

Enllumenat públic

Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta 
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades d'enllumenat públic, que puguin interferir 
amb el normal desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
instal·lacions, s'haurà d'actuar de la següent manera:

x Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per 
evitar riscos majors.

x Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta 
d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.

x Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i 
tot si es considera convenient, en l'obra.

x Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol 
decisió.

x Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits 
dins de l'obra per la instal·lació.

x S'han d'establir zones de seguretat als voltants.
x Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la 

interrupció, i seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia 
subministradora.

x Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser 
coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin 
suposar un risc.

3. Justificació documental

3.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix 
l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut 
en donar-se algun d'aquests supòsits:

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 
milions de pessetes (450.759,08 €).
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b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.

3.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al 
RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu 
d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè 
l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui 
donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

x En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats 
d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades 
aportades pel Promotor i el Projectista.

x S'ha proguarit que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les 
pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si 
el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza 
tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà d'adequar tècnicament el mateix.

x Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir l'article 7 del 
RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta 
mitjançant l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 
1627/97 ".

x Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'obra, per això haurà d'estar 
en l'obra, juntament amb la resta dels documents del projecte d'obra.

x Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

4. Normes preventives generals de l'obra

Normes generals

x Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti l'empresari.
x Vetllar per la seguretat pròpia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats 

desenvolupades.
x Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats.
x Assistir a totes les activitats de formació sobre prevenció de riscos laborals organitzades per 

l'empresari.
x Consultar i complir les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos rebuda de 

l'empresari.
x Cooperar per que en l'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures.
x No consumir substàncies que puguin alterar la percepció dels riscos en el treball.
x Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessàries 

al personal subordinat.
x Accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat.
x Realitzar únicament aquelles activitats per les quals s'està qualificat i es disposa de les 

autoritzacions necessàries.
x No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra.
x Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situació que pugui comportar un risc per 

a la seguretat i salut dels treballadors.
x Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent.
x Respectar la senyalització de seguretat col·locada a l'obra.
x No encendre foc a l'obra.
x Utilitzar l'eina adequada segons la feina que es vol realitzar.
x En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situació immediatament als seus 
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superiors.
x Conèixer la situació dels extintors en l'obra.
x No romandre sota càrregues suspeses.
x En zones de circulació de maquinària, utilitzar els passos previstos per a treballadors.
x Respectar els radis de seguretat de la maquinària.
x En aixecar pesos, fer-ho amb l'esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb 

l'esquena.
x Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar.
x Tota la maquinària d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada la ITV.

Proteccions individuals i col·lectives

x Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en l'obra, els equips de protecció 
individual i les proteccions col·lectives.

x En cas de no disposar d'equips de protecció individual o que es trobin en mal estat, cal demanar 
equips nous als responsables.

x Anteposar les mesures de protecció col·lectives davant de les individuals.
x Conservar en bon estat els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives.
x En cas de retirar una protecció col·lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat 

millor.
x En zones amb riscos de caiguda en alçada, no iniciar els treballs fins a la col·locació de les 

proteccions col·lectives.
x Per col·locar les proteccions col·lectives, utilitzar sistemes segurs: arnès de seguretat ancorat a 

línies de vida, plataformes elevadores, etc.

Maquinària i equips de treball

x Utilitzar únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i 
autorització necessàries.

x Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant.
x En manipular una màquina o equip, respectar la senyalització interna de l'obra.
x No utilitzar la maquinària per transportar personal.
x Realitzar els manteniments periòdics conforme les instruccions del fabricant.
x Circular amb precaució a les entrades i sortides de l'obra.
x Vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la màquina.

Ordre i neteja

x Mantenir les zones de treball netes i endreçades.
x Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra.
x Apilar correctament la runa a l'obra.
x Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de l'obra.
x Mantenir les instal·lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higièniques.

Instal·lacions elèctriques

x Comprovar abans de la utilització, que les instal·lacions elèctriques disposen dels elements de 
protecció necessaris.

x Mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades sempre amb clau.
x Mantenir periòdicament tots els equips elèctrics.
x Connectar degudament a terra els equips que així ho requereixin.
x Desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar reparacions.
x Manipular els quadres elèctrics i reparar instal·lacions o circuits únicament si s'està autoritzat.
x En operacions de maquinària, respectar les distàncies de seguretat amb les línies aèries.
x respectar els protocols preventius en les instal·lacions elèctriques subterrànies.
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5. Prevenció de riscos de l'obra

5.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar

5.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la 
realització de les obres, procedint a:

x L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a 
l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.

x Realització de les connexions provisionals de l'obra.
x Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar
x Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats, tal com es grafia en els 

plànols.
x Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els 

plànols.
x Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
x Senyalització d'accessos a l'obra.
x Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la 

circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes 
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar. 
Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com 
en els vestidors i en el tauler d'anuncis. 
Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que 
realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en 
l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors). 
D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita. 

NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER l'OBRA 

x No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors. 

x Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en 
correcte estat.

x En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de 
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes en manipulació. 

x Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva 
efectivitat. 

x No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, 
clavar-se una tatxa, ...). 

x No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau. 
x Respecteu els senyals. 
x En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta 

senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells 
indicadors existents per l'obra. 

x No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho 
consultat amb els recursos preventiu. 

x Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o 
treballar sense ella. 

x Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als 
recursos preventius. 

x Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la
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provocació d'un accident. 
x En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 

operaris treballant sobre ells), esquível canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o 
provocar un accident. 

x Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades 
per a la seva connexió. 

x Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les 
seves funcions.

6. EPIs

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de 
riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions 
tècniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada 
un dels apartats següents.

6.1. Protecció auditiva

6.1.1. Orelleres

Protector Auditiu: Orelleres
Norma:   

EN 352-1

CAT II
Definició:

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat 
contra cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap 
englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un 
arnès especial de cap o de coll.

Marcat:
x Nom o marca comercial o identificació del fabricant
x Denominació del model
x Davant/Darrere i  Dret/esquerra segons casos
x El nombre d'esta norma.

Requisits establerts pel RD 1407/1992:

x� Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Declaració de conformitat.
x Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
x UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
x UNE-EN 458.  Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions 

d'ocupació i manteniment

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.
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6.2. Protecció del cap

6.2.1. Cascs contra cops

Protecció del cap: cascos contra cops
Norma:   

EN 812

CAT II
Definició:

x Casc destinat a protegir el cap de l'usuari de les ferides ocasionades pel xoc del cap contra 
objectes immòbils.

Marcat:
x El nombre d'esta norma: EN 812
x Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
x Any i trimestre de fabricació
x Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com  sobre l'arnès)
x Talla o gamma de talles en cm. (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès).

Requisits establerts pel RD 1407/1992:

x Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Declaració de conformitat
x Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
x UNE-EN 812: Cascos contra cops per a la indústria.

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

6.3. Protecció contra caigudes

6.3.1. Línies de vida: muntatge / desmuntatge

Línia de vida mòbil per encofrats

Fitxa tècnica

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució dels encofrats, s'utilitzaran línies 
de vida mòbils.
Un cop muntades en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la 
verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o 
reparacions d'importància

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva
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Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caiguda de persones 
a diferent nivell 

Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Corts Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

A) Instal·lació de la línia de vida.

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics 
necessaris per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat 
sistema, per això, la majoria dels fabricantons treballen amb instal·ladors homologats, ja que 
garanteixen i donen confiança en la instal·lació del sistema.

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 
aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 
s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, 
la responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari.

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació:

1. Dades del instal·lador:

x Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat.
x Assegurança de responsabilitat civil.

2. Certificació del sistema:

x Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui 
vàlida és imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant 
(punts d'ancoratge, línia, absorbidor d'energia i carro).
Si s'utilitzessin components de diferents fabricantons, el sistema no estaria certificat i la 
responsabilitat en cas d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant.

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del 
fabricant i d'acord amb la normativa vigent.

B) Utilització.

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que 
vagin a utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat.
Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la 
línia, de manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. 
Això es va ha aconseguir en l'obra de diferents formes:

x Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada
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x Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant).
x Portar un sistema de registre d'accessos.

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual 
de tots els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels 
absorbidors ha estat desplegat en una caiguda.

C) Manteniment del sistema.

x La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar 
que segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La 
periodicitat ha de ser anual.

x D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui 
modificar el sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els 
danys soferts pels components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o 
substituïts.

x Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és 
que sigui el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest 
manteniment anual.

x A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions.

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús.

x La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada.
x Serà instal·lada per personal qualificat per a això.
x No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament.
x S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos.
x Les línies de vida hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvència, i hauran de disposar 

del corresponent marcatge CE.
x Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, 

conservació i adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels 
propis treballadors.

x En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra 
els perills del trencament eventual dels cables.

x Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin 
un llaç o nus.

x Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per 
materials quan sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos 
excepcionals, sempre que les operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per 
personal especialitzat, que la resistència l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que 
l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties suficients pel que fa a la seguretat dels 
treballadors.

x El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei 
de Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.

x Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 
immediatament per a la seva reparació (o substitució).

x Neteja i ordre en l'obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
Arnés de seguretat i altres dispositius del sistema (connectors, absorbidor d'energia, etc.) Necessaris 
per connectar-se a la línia de vida.
Guants de cuir.
Roba de treball.
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6.3.2. Arnesos anticaigudes

Protecció contra caigudes: Arnesos anticaigudes
Norma:   

EN 361

CAT III
Definició:

x Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un 
sistema anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements 
d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una 
persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'esta.

Marcat:
x Compliran la norma UNE-EN 365
x Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de 

qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
x Haurà de disposar la informació següent:

x Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
x El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del 

subministrador.
x El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.

x Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.

Requisits establerts pel RD 1407/1992:

x Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
x Declaració de Conformitat.
x Fullet informatiu.

Fullet informatiu en el qual es faci constar:

x Especificació dels elements d'enganx de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un 
sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.

x Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
x Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

Norma EN aplicable:
x UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes.
x UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
x UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors.
x UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
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x UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i 
marcat.

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

6.4. Protecció de la cara i dels ulls

6.4.1. Protecció ocular. Ús general

Protecció de la cara i dels ulls: Protecció ocular . Ús general
Norma:  

EN 166

CAT II
Definició:

x Muntura universal, Muntures integrals i  pantalles facials de resistència incrementada per a 
ús en general en diferents activitats de construcció.

Ús permès en:
x Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.

Marcat:
A) En la muntura:

x Identificació del Fabricant
x Nombre de la norma Europea: 166
x Camp d'ús: Si fos aplicable

                   Els camps d'ús són:
                 - Ús bàsic: Sense símbol
                   - Líquids: 3
                   - Partícules de pols gruixuda: 4
                   - Gasos i partícules de pols fi: 5
                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8
                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9

x Resistència mecànica: S
                   Les resistències mecàniques són:
                   - Resistència incrementada: S
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT
                 - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT 

x Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable)
                   - Símbol per a caps xicotets: H

x Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable
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B) En l'ocular: 
x Classe de protecció (només filtres)

                   Les classes de protecció són:
            - Sense nombre de codi: Filtres de soldadura

                   - Nombre de codi 2: Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
                   - Nombre de codi 3: Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors

              - Nombre de codi 4: Filtres infrarojos
                   - Nombre de codi 5: Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
                   - Nombre de codi 6: Filtre solar amb requisits per a l'infraroig

x Identificació del fabricant:
x Classe òptica:

                   Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166):
                   - Classe òptica: 1 (poden cobrir un sol ull)
                   - Classe òptica: 2 (poden cobrir un sol ull)
                   - Classe òptica: 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós 
ulls)

x Símbol de resistència mecànica: S
                   Les resistències mecàniques són:
                   - Resistència incrementada: S
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT 

x Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit:
x Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents:  
x Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable)
x Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable)
x Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable)
x Símbol per a ocular original o reemplaçat: O

Informació per a l'usuari:
S'hauran de proporcionar les dades següents:

x Nom i direcció del fabricant
x Nombre d'aquesta norma europea
x Identificació del model de protector
x Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
x Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
x Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
x Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el 

muntatge.
x Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector 

i/o a les peces soltes.
x Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
x Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
x Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs 

períodes de temps
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x Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot 
provocar al·lèrgies en individus sensibles.

x Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
x Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat 

portats sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per 
tant, crear una amenaça per a l'usuari.

x Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a 
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una 
lletra T immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar 
seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de 
partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

Requisits establerts pel RD 1407/1992:
x Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Declaració de Conformitat
x Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
x UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

6.5. Protecció de peus i cames

6.5.1. Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la perforació

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional 
protecció contra la perforació

Norma:   
EN 344

CAT II
Definició:

x Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions 
que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha 
estat concebut.

Marcat:
Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent:

x Nom, marca registrada o identificació del fabricant
x Designació comercial 
x Talla
x Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)
x El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball:

              - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de 
l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J.: EN-345
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              - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de 
l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J.: EN-346
              - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la 
puntera: EN-347

x Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria 
corresponent:

                        - P: Calçat complet resistent a la perforació
                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.

                   - A: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
                    - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor. 

                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred. 
                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó. 
                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua.
                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte.

x Classe:
                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es 
confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel RD 1407/1992:
x Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Declaració  de Conformitat.
x Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
x UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús 

professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
x UNE-EN ISO 20344: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
x UNE-EN ISO 20345: Part 2: Especificacions addicionals.
x UNE-EN ISO 20346: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
x UNE-EN ISO 20346 Part 2: Especificacions addicionals.
x UNE-EN ISO 20347: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
x UNE-EN ISO 20347: Part 2: Especificacions addicionals.

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.
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6.6. Protecció respiratòria

6.6.1. E.P.R. Màscares completes

Protecció respiratòria: E.P.R  Màscares completes
Norma:   

EN 136

CAT III
Definició:

x Adaptador facial complet que cobreix els ulls, nas, boca i barbeta, i proveeix al rostre de 
l'usuari d'est equip de protecció respiratòria de l'adequada hermeticitat contra el mitjà 
atmosfèric, tant estant la pell seca o humida, com si l'usuari mou el cap o parla.

Marcat:
Les màscara es marcaran amb la informació següent:

x Màscara completa
x El nombre de norma: EN 136
x Nom, marca registrada o identificació del fabricant
x Classificació: CL1, CL2 o CL3

                  - Classe 1: Màscara completa per a utilització lleugera 
                  - Classe 2: Màscara completa d'utilització general
                  - Classe 3: Màscara completa per a utilització particular

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es 
confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel RD 1407/1992:
x Certificat CE expedit per un organisme notificat.
x Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
x Declaració de Conformitat
x Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
x UNE-EN 136: E.P.R: Màscares completes. Requisits, assajos, marcat.
x UNE-EN 148-1: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 1 Connector de rosca estàndard.
x UNE-EN 148-2: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 2 Connectors de rosca central
x UNE-EN 148-3: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 3 Connector roscat de M 45 X 3

Informació destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.
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7. Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta 
obra i que han sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de 
l'eficàcia de la prevenció adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria 
de Seguretat i Salut.

7.1. Tancament d'obra amb tanca provisional

Fitxa tècnica

Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val.
Eficacia

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Trepitjades sobre 
objectes 

Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Xocs i cops contra 
objectes immòbils 

Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Cops i talls per 
objectes o eines 

Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

- Projecció de 
fragments o partícules 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Sobreesforços, 
postures inadequades o 
moviments repetitius 

Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

- Contacte amb 
substàncies càustiques 
o corrosives 

Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Exposició al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Il·luminació 
inadequada 

Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada.
x El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports 

necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a 
accés de personal.

x El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol 
punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.

x Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

__________________________________________________________________________________________ 
Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

24/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.
x Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
x Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.

x Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, 
es tindrà en compte:

a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
b) Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
c) Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.

x Neteja i ordre en l'obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Guants de cuir.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de treball
Casc de seguretat.

7.2. Baranes

7.2.1. Baranes d'escales i forjats

Fitxa tècnica

Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits 
interiors del mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant.
Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de 
l'obra on hi hagi un potencial risc de caiguda.
Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caiguda de persones 
a diferent nivell 

Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Caigudes de personal 
al mateix nivell 

Baixa Alta Moderat Evitat 99,0

- Sobreesforços Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

- Caiguda des d'alçària 
de les persones durant 
la instal·lació de puntals

Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofrat, per les 
obertures en façana o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà mitjançant la 
col·locació de baranes.

x Les baranes de seguretat utilitzades en aquesta obra, hauran de complir les especificacions 
recollides pel:

RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar en les 
obres, en concret en la part C: Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les 
obres a l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'alçada.

x L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra 
horitzontal, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm. d'alçada.
Es recomana en lòbra l'ús de baranes de 100 cm. d'alçada, de conformitat UNE 13.374.

x La barana la posarà personal qualificat.
x La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents.
x Seran capaços de resistir una càrrega de 150 kg per metre lineal.
x La disposició i subjecció del valencià del forjat es realitzarà segons el que disposa Plànols.
x La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la 

direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per 
treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, 
que els permeti enfrontar-se a riscos específics:

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana.
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana.
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 de la barana.
e) Les condicions de càrrega admissible
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i 
transformació.

x La barana inspeccionarà periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.
x Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran

immediatament per a la seva reparació (o substitució).
x Neteja i ordre en l'obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants de cuir.
Arnès de seguretat.
Roba de treball.

7.3. Senyalització

7.3.1. Senyals

Fitxa tècnica
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Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la 
posició o senyalitzen per endavant tots els perills.
En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els
fonaments dels codis de senyals, com són: 

1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridaner, perquè arribi a l'interessat.
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, 
ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és 
conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com 
s'està fent.
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una 
educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalització en l'obra:

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant: 

1) Per la localització dels senyals o missatges:

x Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a 
distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la 
senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern 
a aquesta.

x Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si 
el senyal està col·locada dins o fora de l'obra. 

2) Per l'horari o tipus de visibilitat:

x Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o 
vermelles, triangles, tanques, etc.

x Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però 
buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial. 

3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de 
senyalització:

x Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre 
visualment, com per exemple els senyals de trànsit.

x Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en 
vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.

x Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals 
s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

Mitjans principals de senyalització de l'obra

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten 
àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones 
de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.
2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin 
provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per 
obrir un pou, posar un pal, etc.
3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a 
la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.
4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades 
amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions 
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de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos. 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Cremades Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Caiguda des d'alçària 
de les persones durant 
la instal·lació de puntals 

Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

- Atropellaments Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció 
adoptades en l'obra.

x No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.
x Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més 

allunyat des del qual hagin de ser vistes.
x Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva 

desviar, es procurarà principalment que:

a) Siguin treballadors amb carnet de conduir
b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord 
amb la normativa de trànsit.
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE.
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat

x Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a 
evitar errors o confusions.

x La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.
x Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització 

definitiva de vials.
x Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, 

palets, etc.).
x S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta 

aplicació de les mateixes.
x Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Roba de treball
Armilla reflectant
Guants de cuir.
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
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7.3.2. Cons

Fitxa tècnica

Delimitació i senyalització de determinades zones de l'obra, especialment vies afectades per les 
obres.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caigudes al mateix 
nivell 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Caigudes a diferent 
nivell 

Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Atropellaments Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x Aquesta senyalització complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció 
adoptades en l'obra.

x Seran retirats quan deixi d'existir la situació que les justificava.
x Es comprovarà periòdicament l'estat dels mateixos per garantir la seva eficàcia.
x Comprovar que la col·locació sigui l'adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas 

dels vehicles.
x Assegurar que tenen uns colors vistosos perquè puguin ser apreciats des de lluny.
x Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes, cal assegurar-se que continguin materials 

reflectants.
x Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar, 

o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 
pesada, etc.

x Per garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors, la col·locació i retirada dels cons s'ha de 
fer seguint les següents recomanacions:

Col·locació: s'ha de fer amb l'ordre en què els trobarà l'usuari, d'aquesta manera el treballador 
queda protegit per la senyalització precedent.
Retirada: ordre invers al de col·locació.

x Sempre que sigui possible, s'han de col·locar i retirar des del voral o des de la zona vedada al 
trànsit.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
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Armilla reflectant.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

7.4. Balises

Fitxa tècnica

Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos.
Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar 
accidents, principalment, el farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs 
temporals com per obrir un pou, posar un pal etc.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Atropellaments Baixa Alta Moderat Evitat 99,0

- Cops Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Sobreesforços Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat.
x En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el 

tancat és total s'han d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han 
d'utilitzar balises amb llum groga ataronjada.

x La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà 
proveïda d'un pictograma sobre un fons determinat.

x La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a 
produir enlluernaments.

x No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió.
x L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva 

entrada en servei.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
Guants de cuir.
Roba de treball.
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7.5. Barrera de seguretat: New Jersey

Fitxa tècnica

La barrera de seguretat rígida portàtil tipus New Jersey, s'utilitza en l'obra per a la delimitació i 
senyalització de determinades zones, especialment en les vies afectades on hi ha elevada intensitat 
de circulació i les activitats a realitzar són de llarga permanència.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Xocs i cops contra 
objectes immòbils 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Atropellaments o cops 
amb vehicles 

Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x S'han de col·locar perfectament alineades a una distància prudencial de la zona de pas del 
trànsit.

x Per evitar accidents durant la col·locació i retirada, en zones de trànsit, s'han de senyalitzar 
degudament aquestes operacions.

x Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes, cal assegurar-se que continguin materials 
reflectants.

x S'haurà de verificar la seva correcta col·locació després d'una situació que les hagi pogut tombar: 
accident, pas de maquinària pesada, etc.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
Armilla reflectant.
Calçat de seguretat.
Roba de treball

7.6. Presa de terra

Fitxa tècnica

La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metàl·liques de les màquines, 
equips, eines, circuits i altres elements connectats a la xarxa elèctrica de l'obra, assegurant l'actuació 
dels dispositius diferencials i eliminat així el risc que suposa un contacte elèctric en les màquines o 
aparells utilitzats.
La connexió a terra s'instal·larà al costat del quadre elèctric i d'aquest sortiran els conductors de 
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protecció que connecten a les màquines o aparells de l'obra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caigudes a diferent 
nivell 

Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Sobreesforços Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
- Electrocució Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Talls Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

- Cops Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de les instal·lacions incloses les unions a 
terra dels carrils per estada o desplaçament de les grues.

x Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i 
eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.

x La connexió a terra en una primera fase es farà a través d'una pica o placa a situar al costat del 
quadre general, des del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la 
presa general de terra definitiva de l'edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per a la 
protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.

x La xarxa general de terra s'haurà d'ajustar a les especificacions detallades a la ITC-BT-18 del 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.

x Les preses de terra han de disposar d'elèctrodes o piques de material anticorrosiu la massa 
metàl·lica romandrà soterrada en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a aquest dels 
corrents defecte que es puguin presentar.

x Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica 
segons la classe 2 de la Norma UNE.

x El fil de connexió a terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per altres usos. Únicament podrà utilitzar conductor o cable de coure nu 
de 95 mm de secció com a mínim en els trams soterrats horitzontalment i que seran considerats 
com elèctrode artificial de la instal·lació.

x Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
x Les plaques de coure tindran un gruix mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm.
x 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.
x La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o 

conductor) aigua de forma periòdica.
x El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una troneta 

practicable.
x Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats 

mitjançant transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de 
carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra

x En cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió sense 
apuntalament aïllant adequat, la connexió a terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional 
d'obra

x Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de connexió a terra
x El neutre de la instal·lació estarà posat a terra
x Neteja i ordre en l'obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat, (per al trànsit per l'obra).
Guants de cuir.
Roba de treball.

7.7. Marquesines

Fitxa tècnica

Protecció col·lectiva, situada a la primera planta d'estructura (i posteriorment a la planta on es 
requereixi) té com a missió protegir els operaris que treballin en el nivell inferior, de la caiguda de 
materials i eines.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caiguda de persones 
a diferent nivell 

Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Caigudes de personal 
al mateix nivell 

Baixa Alta Moderat Evitat 99,0

- Sobreesforços Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

- Caiguda des d'alçària 
de les persones durant 
la instal·lació de puntals 

Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x La marquesina ha de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es 
desplomin o es desplacin accidentalment

x Quan es tracti de marquesines que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una 
normativa específica en matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les 
instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la 
utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en 
condicions o circumstàncies no previstes en aquestes instruccions.
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Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x La marquesina la posarà personal qualificat
x Han de complir les següents característiques:

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des de la vora 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.

x Les marquesines estaran formades per plataformes de posts de 50 mm de gruix, separats 
lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formin acumulacions 
d'aigua en la seva superfície, però a la vegada hauran d'impedir que l'eina material que impacta 
en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma.

x Perquè aquesta protecció compleixi amb el programa, la seva longitud ha de ser igual a la façana 
(exterior i / o interior) de l'edifici en construcció.

x Els elements de suport de la marquesina estaran protegits contra el risc de lliscament i que la 
superfície portant tindrà capacitat suficient

x Les marquesines només poden ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota 
la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i 
per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions 
previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics:

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la marquesina.
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la marquesina.
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 de la marquesina
e) Les condicions de càrrega admissible
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i 
transformació.

x Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i 
desmuntatge esmentat, incloent qualsevol instrucció que pugui contenir.

x La marquesina es munti, desmuntada o modificada substancialment sota la direcció d'una
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors 
que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes.

x La marquesina serà inspeccionada per una persona amb una formació universitària o 
professional que l'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, sacsejades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o la seva 
estabilitat.

x Neteja i ordre en l'obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Roba de treball.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants de cuir.
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7.8. Tapa forats

Fitxa tècnica

Els petits buits horitzontals de l'obra, normalment en els forjats, que puguin provocar una caiguda a 
diferent o al mateix nivell seran protegits mitjançant fustes que cobriran el buit i que els fixarem 
fortament a terra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Caiguda de persones 
a diferent nivell 

Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Caiguda d'objectes en 
manipulació 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Trepitjades sobre 
objectes 

Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

x Col·locar aquestes proteccions en el mateix moment en què es generi el buit.
x Clavar degudament les proteccions a terra i, quan siguin diferents peces, encaixar de manera 

que s'asseguri la seva immobilitat.
x Sempre que sigui possible, a més de col·locar baranes o almenys elements de senyalització en 

el perímetre dels buits.
x Verificar el correcte estat de manteniment de les proteccions: absència d'esquerdes, cops, 

desencaixaments, etc.
x Verificar periòdicament que es manté la seva correcta col·locació.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants de cuir.
Arnés de seguretat.
Roba de treball.
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7.9. Contra incendis

Fitxa tècnica

En aquesta obra s'han d'observar les normes que, per prevenció i extinció d'incendis, estableixen els 
següents apartats i en el Pla d'Emergència que acompanya a aquesta Memòria de Seguretat.

Així mateix, s'han de complir 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.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificaci
ó

Estat Val. 
Eficacia

- Cremades Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Caiguda de persones 
al mateix nivell 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Caiguda de persones 
a diferent nivell 

Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Cops Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Sobreesforços, 
postures inadequades o 
moviments repetitius 

Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

- Trepitjades sobre
objectes 

Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Caiguda d'objectes en 
manipulació 

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors

Mesures preventives

Ús de l'aigua:
x "On hi hagi conduccions d'aigua a pressió, s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a 

distància convenient entre si i properes als llocs fixos de treballs i llocs de pas del personal, 
posant al costat de tals preses les corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència 
adequada. "

x Quan no es tingui normalment d'aigua a pressió o aquesta sigui insuficient, s'instal·laran dipòsits 
amb aigua suficient per combatre els possibles incendis.

x En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgànics, només 
haurà d'emprar aigua molt polvoritzada.

x No es farà servir aigua per extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de 
calci o altres substàncies que en contacte amb l'aigua produeixin explosions, gasos inflamables o 
nocius.

x En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors 
d'escuma química, soda o àcida o aigua.

Extintors portàtils:
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x En proximitat als llocs de treball amb més risc d'incendi col·locats en lloc visible i accessible 
fàcilment, es disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, 
barreja de les dues o pols seca, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la causa 
determinant del foc a extingir.

x Quan s'utilitzin diferents tipus d'extintors seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe 
d'incendi en què hagin emprar-se

x S'instruirà al personal, quan sigui necessari, del perill que presenta l'ús de tetraclorur de carboni i 
clorur de metil en atmosferes tancades i de les reaccions químiques perilloses que puguin 
produir-se en els locals de treball entre els líquids extintors i les matèries sobre les quals puguin 
projectar-se.

x Els extintors seran revisats periòdicament i carregats segons les normes de les cases 
constructores immediatament després d'usar-los.

Mantes ignífugues:
x Ajuden a sufocar les flames en cas d'incendi o també protegeixen les persones o objectes 

coberts pel teixit, evitant que les flames prenguin sobre ells. Les més habituals són els models de 
fibra de vidre.

x La seva bona flexibilitat permetrà utilitzar-les en l'obra com mantes tradicionals per a l'abric de 
ferits, ja que les seves fibres són innòcues per la qual cosa es fa recomanables en cas de ferits 
amb cremades.

Pantalles de soldadura:
x Es tracta de pantalles/mantes de 200x200 cm. de protecció enfront de les espurnes i escòries 

despreses en les operacions de soldadura de l'obra, evitant la propagació del foc. 
x Resisteixen temperatures de més de 1.000º C. i especialment de les esquitxades de metall líquid 

que es produeixen en els punts de soldadura. No s'utilitzaran mai en obra en el pla horitzontal (es 
queden retingudes les esquitxades de la soldadura i acaben deteriorant-se, per la qual cosa 
perden la seva funció).

Ocupació de sorres fines:
x Per extingir els focs que es produeixin en pols o encenalls de magnesi i alumini, es disposarà en 

llocs propers als de treball, de calaixos o guàrdies suficients de sorra fina seca, de pols de pedra 
o altres matèries inerts semblants.

Detectors automàtics
x En aquesta obra no són de considerar durant l'execució aquest tipus de detectors.

Prohibicions personals.
x A les zones de l'obra amb alt risc d'incendi, queda prohibit fumar o introduir llumins, encenedors o 

estris d'ignició.
x Les prohibicions exposades anteriorment, s'han d'indicar amb cartells visibles a l'entrada i en els 

espais lliures de les parets d'aquestes dependències.
x Es prohibeix igualment al personal introduir o emprar eines de treball, no autoritzats per 

l'empresa, que puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables

Equips contra incendis:
x En l'obra, conforme s'estableix en el Pla d'Emergència, s'instruirà i ensenyarà especialment al 

personal integrat en l'equip o brigada contra incendis, sobre el maneig i conservació de les 
instal·lacions i material extintor, senyals d'alarma, evacuació dels treballadors i socors immediat 
dels accidentats.

x El material assignat als equips d'extinció d'incendis: escales, cobertes de lona o teixits ignífugs, 
destrals, pics, pales, etc., no podrà ser usat per a altres fins i el seu emplaçament serà conegut 
per les persones que hagin emprar

x L'empresa designarà el cap d'equip contra incendis, que complirà estrictament les instruccions 
tècniques dictades pel Comitè de Seguretat per l'extinció del foc i les establertes en el Pla 
d'Emergència de l'obra, per al socors dels accidentats

Alarmes i simulacres d'incendis:
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x Per comprovar el bon funcionament dels sistemes de prevenció, l'entrenament dels equips contra 
incendis i que els treballadors en general, coneixen i participen amb aquells, s'efectuaran durant
l'execució de les obres, alarmes i simulacres d'incendis, per ordre de la empresa i sota la direcció 
del cap d'equip contra incendis, que només advertirà dels mateixos a les persones que hagin de 
ser informades per evitar danys o riscos innecessaris. Els simulacres estan recollits en el Pla 
d'Emergència d'aquesta obra.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat, (per a trasllat per l'obra).
Guants de serratge.
Calçat de seguretat.
Màscares.
Equips de respiració autònoma.
Manyoples.
Davantals o vestits ignífugs.
Calçat especial contra incendis.

8. Previsions i informacions per a treballs posteriors

8.1. Precaucions i manutenció

8.1.1. Fonamentacions i contencions

Precaucions:

x No es canviaran les característiques formals de la fonamentació
x Vigilarà i inspeccionarà possibles lesions de la fonamentació
x Comprovarà i vigilarà l'estat de farciment de juntes a l'entrada de connexions i tubs de sortida 

d'aigua

Manutenció:

x Material de farciment de juntes 

8.1.2. Estructures

Precaucions:

x S'evitarà les humitats pernicioses, permanents o habituals
x No s'han de variar les seccions dels elements estructurals
x No variarà la hipòtesi de càrrega
x No s'han de sobrepassar les sobrecàrregues previstes
x Es prohibirà l'obertura de buits en forjats
x Vigilarà l'aparició d'esquerdes, fletxes, desploms o qualsevol anomalia
x Vigilarà l'estat dels materials
x Neteja dels elements estructurals vistos
x Comprovarà l'estat i farciment de juntes

Manutenció:
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x Material de farciment de juntes
x Productes de neteja 

8.1.3. Tancaments

Precaucions:

x No es de fixar elements ni càrrega o transmetre empentes sobre el tancament
x Evitarà humitats pernicioses permanents o habituals
x No s'efectuarà regates que disminueixin sensiblement la secció del tancament
x No obrirà buits en els tancaments
x Vigilarà l'aparició d'esquerdes, desploms o qualsevol altra anomalia
x Vigilarà l'estat dels materials
x Comprovarà l'estat de farciment de juntes i material de segellat
x Neteja de façanes

Manutenció:

x Material de farciment de juntes i material de segellat
x Productes de neteja

8.1.4. Cobertes

Precaucions:

x No canviarà les característiques formals, ni modificarà les sol·licitacions o sobrepassi les 
sobrecàrregues previstes

x No situarà elements que dificultin el normal desguàs de la Roberta
x No rebrà elements que perforin l'impermeabilització
x Comprovarà les vessants i careners
x Neteja periòdica de canalons, aiguafons, cassoletes i embornals
x Vigilarà l'estat dels materials
x Inspeccionarà l'estat del paviment del pati de llums
x Inspeccionarà l'estat dels pitets i escopidors
x Comprovarà l'estat de farciment de juntes
x Neteja del paviment del pati de llums

Manutenció:

x Material de farciment de juntes
x Productes de neteja

8.1.5. Particions

Precaucions:

x No es penjaran elements pesats ni s'ha de carregar o transmetrà empentes quines particions
x Evitarà humitats pernicioses permanents o habituals
x No s'efectuarà regates que disminueixen sensiblement la secció
x No obrirà buits
x Vigilarà l'aparició d'esquerdes, despulles o qualsevol altra anomalia
x Vigilarà l'estat dels materials
x Neteja periòdica
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Manutenció:

x Material de greixatge d'elements mòbils
x Productes de neteja 

8.1.6. Fusteria

Precaucions:

x No donarà suport sobre la fusteria elements que puguin danyar-
x No modificarà la seva forma ni subjectar-hi elements estranys a la mateixa
x Comprovarà la estanquitat a fusteries exteriors
x Comprovarà i vigilarà l'estat de drenatges i dispositius d'obertura i tancament de finestres, portes 

i lluerna
x Comprovarà la subjecció dels vidres
x Neteja

Manutenció:

x Material de greixatge d'eines i dispositius de obertura i tancament
x Massilles, ribets i perfils de segellat
x Productes de neteja

8.1.7. Revestiments de paraments i sostres

Precaucions:

x No subjectarà elements en el revestiment
x Evitarà humitats pernicioses en revestiments no impermeables
x Evitarà frecs i punxonaments no impermeables
x Vigilarà l'estat dels materials del revestiment
x Vigilarà l'adherència o fixació al suport
x Comprovarà l'estat de cantoneres i motllures
x Neteja

Manutenció:

x Productes de neteja 

8.1.8. Revestiments de sòls i escales

Precaucions:

x Evitarà humitats pernicioses en revestiments no impermeables
x Evitarà frecs i punxonaments
x Evitarà contactes amb productes que deteriorin la seva superfície

Precaucions:

x Neteja
x Comprovarà l'estat i farciment de juntes, tapajuntes, sòcols i cantons
x Vigilarà l'estat dels materials i la seva fixació al suport
x Manutenció:
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Material de farciment de juntes:

x Productes de neteja 

8.1.9. Instal·lacions audiovisuals

Precaucions:

x No es realitzaran modificacions en la instal·lació
x No manipularà la instal·lació per personal no especialitzat
x Evitarà humitats pernicioses permanents o habituals
x Comprovarà la fixació dels pilons d'antena
x Comprovar l'estat de les connexions en punts de registre
x Comprovarà l'arribada de serials
x Vigilarà l'estat de materials
x Inspeccionarà els elements fixos de seguretat com ara ganxos de servei, escales de patés, 

passarel·la, etc.

8.1.10. Instal·lacions de lampisteria

Precaucions:

x Tancarà o buidarà sectors afectats abans de manipular la xarxa
x Evitarà modificacions de la instal·lació
x No utilitzarà la xarxa com baixant de posada a terra
x Tancarà el subministrament d'aigua en absències prolongades.
x Comprovarà les claus de desguàs
x Comprovarà la estanquitat de la xarxa
x Comprovarà l'estanquitat de les vàlvules de la instal·lació
x Verificarà el funcionament dels grups de pressió
x Verificar l'estat de les vàlvules de retenció
x Vigilarà l'estat dels materials

Manutenció:

x Material de empaquetadores i lubricació de vàlvules
x Subministrament d'aigua
x Subministrament d'energia elèctrica 

8.1.11. Instal·lacions d'evacuació

Precaucions:

x No abocarà productes agressius ni biodegradables a la xarxa general sense tractament
x Evitarà modificacions a la xarxa
x Neteja de pericós i embornals
x Comprovarà el funcionament dels tancaments hidràulics
x Vigilarà la estanquitat de la xarxa
x Vigilarà i inspeccionarà l'estat dels materials

Manteniment:
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x Productes de neteja

9. Fitxes Tècniques

Relació de fitxes de seguretat per als diferents oficis i operadors de maquinària, prevists en la 
realització de les diferents unitats d'obra d'esta Memòria de Seguretat i Salut.

9.1. Muntatge-desmuntatge de les Proteccions Col·lectives

9.1.1. Tancament d'obra amb tanca provisional

Fitxa Tècnica muntatge-desmuntatge de Proteccions Col·lectives:
Tancament d'obra amb tanca provisional

Sistema d'elements verticals més o menys cecs (segons models utilitzats), que muntats en el 
perímetre de les obres o en determinades zones d'elles, permeten impedir i limitar l'accés de 
persones o treballadors no autoritzats a l'espai de l'obra que tanquen .

RISCOS:

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació i transport.
- Cops contra objectes immòbils.
- Cops contra objectes mòbils (ganxo de la grua).
- Sobreesforços durant muntatge / desmuntatge.
- Bolcada de la tanca.
- A més dels específics de l'activitat que protegeix.

PROCEDIMENTS DE MUNTATGE:

x Si es tracta de tanques prefabricades, abans d'iniciar el muntatge s'han de consultar i seguir 
les instruccionsdel fabricant.

x S'emprarà el personal suficient per al seu muntatge, a fi d'evitar la incorrecta manipulació de 
càrregues.

x En el cas que s'instal·lin en zones en què hi hagi un risc de caiguda d'alçada superior a 2,00 
m, els treballadors que realitzin el procés de muntatge i desmuntatge d'utilitzar arnès 
anticaigudes o cinturó de retenció ancorat a punts d'amarratge resistents .

x S'instal·laran ancorades fermament a terra, mitjançant peanyes de formigó prefabricat o 
embotit els pilons en buits a l'efecte (segons models empleats). Si es fa amb buits a terra, es 
prestarà especial atenció al seu replanteig, col·locant a la distància adequada corresponent a 
la mesura dels draps intermedis, i sempre col·locant pilons en cantonades i racons.

x Tindran la longitud suficient com per tancar del tot l'espai a protegir i les diferents parts 
estaran unides entre si.

x Quan es col·loquin en zones properes a trànsit rodat, inclouran senyalització i balises 
lluminoses durant la nit.

x Quan sigui una tanca perimetral de tota una obra, es disposaran entrades separades per a 
vianants i vehicles / maquinària.

x Quan es recolzin en peus de formigó, la part sortint es col·locarà cap a l'interior, per evitar 
ensopegades de persones alienes a l'obra.

x Tindran un disseny tal una alçada suficient com perquè no puguin ser escalades.
x En tanques de gran longitud, es disposaran els trava necessaris per evitar la seva bolcada o 

caiguda.
x Els materials emprats han d'estar en perfectes condicions d'ús: no estarà rovellats ni 
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esberlats ni despresos de la seva pintura.

MESURES PREVENTIVES D'ÚS:

x No començaran els treballs fins que no es completi la tanca i la senyalització corresponent.
x Quan s'utilitzi material que s'hagi utilitzat amb anterioritat, es realitzarà una verificació prèvia 

del mateix per tal de comprovar el seu estat. Es rebutjarà el material que es trobi deteriorat.
x Tant en finalitzar el muntatge, com periòdicament i després de períodes d'inactivitat, 

s'inspeccionarà l'estat de tots els elements de la tanca així com el perfecte ancoratge, 
subjecció i arriostrament dels mateixos.

x No s'han d'utilitzar les entrades de vehicles per a l'accés de persones.
x No s'ha de retirar cap element sense l'autorització prèvia del personal responsable de 

l'execució de la tasca.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

x Casc de seguretat.
x Guants de cuir.
x Calçat de seguretat.
x Ulleres de seguretat antiprojeccions.
x Roba de treball.
x I tots els epis necessaris en funció de les tasques que executi cada treballador.

Observacions:

9.1.2. Línies de vida

Línia de vida mòbil per encofrats

Fitxa Tècnica muntatge-desmuntatge de Proteccions Col·lectives:
Línia de vida mòbil per encofrats

Sistema de protecció compost per un conjunt de cables o cintes tèxtils (segons sistema adoptat), 
que juntament amb ganxos i mosquetons proporcionen als treballadors un punt d'ancoratge ferm 
per allligat de arnesos i / o cinturons de seguretat, durant els treballs d'encofrats i la finalitat d'evitar 
la caiguda al buit.

RISCOS:

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació i transport.
- Sobreesforços durant muntatge / desmuntatge.
- Cops i atrapaments amb materials, mitjans auxiliars i eines.
- A més dels específics de l'activitat que protegeix.

PROCEDIMENTS DE MUNTATGE:

x Abans d'iniciar el muntatge s'han de consultar i seguir les instruccions del subministrador.
x Seran instal·lats per personal experimentat per evitar accidents deguts a un muntatge 

incorrecte.
x Quan els muntadors treballin instal·lant el sistema no retiraran les baranes, i si fos 
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imprescindible treure-les, ho faran estant assegurats mitjançant cinturons o arnesos ancorats 
sòlidament.

x S'ancoraran a elements d'estructura prou resistents.
x No s'han d'utilitzar ni laran amb components que no hagin estat subministrats pel fabricant.
x Quan s'ancoren a pilars, es muntaran les cintes cantoneres a les quatre arestes per evitar 

que es deteriori la línia principal.
x La línia de vida es tensarà del tot emprant el gaig blau antiretorn.
x Els materials emprats han d'estar en perfectes condicions d'ús.

MESURES PREVENTIVES D'ÚS:

x Tant al començament de la jornada laboral, com abans d'iniciar els treballs i després de 
períodes d'inactivitat, s'inspeccionarà l'estat de tots els elements així com el perfecte 
ancoratge als pilars i la correcta tensió de la línia.

x Quan no s'utilitzin s'emmagatzemarà protegides del sol i d'humitats.
x No s'ancoraran a punts o elements poc ferms.
x No es sobrecarregaran ni excedir la distància màxima entre punts d'ancoratge que recomani 

el fabricant.
x Quan s'utilitzi material que s'hagi utilitzat amb anterioritat, es realitzarà una verificació prèvia 

del mateix per tal de comprovar el seu estat. Es rebutjarà el material que es trobi deteriorat.
x No s'ha de retirar cap element sense l'autorització prèvia del personal responsable de 

l'execució de la tasca.
x El rescat de les persones que hagin caigut i quedat suspeses, es realitzarà per diversos 

treballadors. Aquests s'utilitzaran sistemes anticaigudes o cinturó de seguretat ancorat a 
punts d'amarratge resistents.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

x Casc de seguretat.
x Guants de cuir.
x Calçat de seguretat.
x Ulleres de seguretat antiprojeccions.
x Roba de treball.
x Sistema anticaigudes.
x Cinturó de retenció.
x I tots els epis necessaris en funció de les tasques que executi cada treballador.

Observacions:

9.1.3. Baranes d'escales i forjats

Fitxa Tècnica muntatge-desmuntatge de Proteccions Col·lectives:
Baranes d'escales i forjats

Sistema compost per elements verticals i horitzontals, que muntats en els laterals de les lloses 
d'escala o en el perímetre dels forjats, permeten impedir la caiguda al forjat inferior o al buit de 
persones.

RISCOS:

- Caigudes de persones a diferent nivell.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació i transport.
- Cops contra objectes immòbils.
- Cops contra objectes mòbils (ganxo de la grua).
- Sobreesforços durant muntatge / desmuntatge.
- A més dels específics de l'activitat que protegeix.

PROCEDIMENTS DE MUNTATGE:

x Si es tracta de baranes prefabricades, abans d'iniciar el muntatge s'han de consultar i seguir
les instruccions del fabricant.

x S'emprarà el personal suficient per al seu muntatge, a fi d'evitar la incorrecta manipulació de 
càrregues.

x En el cas que s'instal·lin en zones en què hi hagi un risc de caiguda d'alçada superior a 2,00 
m, els treballadors que realitzin el procés de muntatge i desmuntatge d'utilitzar arnès 
anticaigudes o cinturó de retenció ancorat a punts d'amarratge resistents .

x S'instal·laran subjectes fermament a la llosa de l'escala oa la vora del forjat, mitjançant 
sistemes de collament (mordasses) o beines embotides en el formigó per rebre els muntants, 
segons el model utilitzat. Si es fa amb beines embotides en el formigó fresc, es prestarà 
especial atenció al seu replanteig, col·locant una cada 2,50 m com a màxim, i sempre al 
començament i final del tram d'esglaons, i en sostre sempre en cantonades i racons.

x Tindran una alçada mínima de 1,00 mi estaran formades per barana superior i intermèdia i 
entornpeu.

x Els materials emprats han d'estar en perfectes condicions d'ús.

MESURES PREVENTIVES D'ÚS:

x Comprovar que l'escala està limitada en els dos laterals per les seves respectives 
proteccions i que, si s'escau, les vores del sostre al voltant estan protegits amb sistemes 
provisionals de protecció.

x Quan s'utilitzi material que s'hagi utilitzat amb anterioritat, es realitzarà una verificació prèvia 
del mateix per tal de comprovar el seu estat. Es rebutjarà el material que es trobi deteriorat.

x No s'emmagatzemaran materials en les escales ni en la proximitat de les vores de forjat.
x No s'han d'utilitzar les escales ni es treballarà a la planta abans que s'hagi finalitzat per 

complet el muntatge de les baranes.
x No s'ha de retirar cap element sense l'autorització prèvia del personal responsable de 

l'execució de la tasca.
x Per conformar la barana no s'han d'utilitzar peces o elements que no hagin estat dissenyats 

amb aquesta finalitat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

x Casc de seguretat.
x Guants de cuir.
x Calçat de seguretat.
x Roba de treball.
x Sistema anticaigudes.
x Cinturó de retenció
x I tots els epis necessaris en funció de les tasques que executi cada treballador.

Observacions:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

9.2. Oficis

9.2.1. Operador d'electricitat

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador d`electricitat

Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els 
treballs s'han de fer sense tensió a les línies. Verificar aquesta circumstància amb un comprovador 
de tensió. 
Les eines estaran aïllades. 
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió inferior a la 
tensió de seguretat. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Cremades. 
x Electrocucions. 
x Explosions o incendis. 
x Colps, talls, etc., durant la manipulació. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

x Abans d'accionar un interruptor, estarà segur que correspon a la màquina que interessa i que 
amb ella no hi ha ningú inadvertit. 

x No es connectarà cap aparell introduint cables pelats a l'endoll.  Es farà sempre la desconnexió 
de màquines elèctriques per mitjà de l'interruptor corresponent, mai en l'endoll. 

x No es desendollarà mai estirant el cable. 
x Es tindrà precaució que els cables no es deteriorin en estar sobre arestes o ser trepitjats o 

impactats. 
x No s'han de fer reparacions elèctriques provisionals. De ser necessàries s'avisarà a persones 

autoritzades. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat.
x Roba de treball. 
x Guants de cuir. 
x Mascaretes de protecció.
Observacions:

9.2.2. Treballs en excavacions

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Treballs en excavacions

Treballs d'excavació i terraplenat del terreny fins a deixar a cota de rasant definitiva. 
Transport de terres a l'abocador. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caigudes des de la vora l'excavació. 
x Excés nivell de soroll. 
x Atropellament de persones. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
x Interferències amb conduccions soterrades. 
x Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Abans de l'inici dels treballs, inspeccionar l'obra per tal detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny.

x No treballi a prop de pilons elèctrics que no siguin estables. 
x Eliminar els arbres o arbustos, les arrels quedin al descobert. 
x No circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres de la vora de l'excavació. 
x Mantingueu els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni forats. 
x Senyalitziu el buidatge de l'excavació amb abalisaments i tanques, a una distància mínima de 

2,00 metres. 
x Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un breu termini de 

temps, es podrà senyalitzar amb guix aquesta mínima distància de seguretat de 2,00 metres. 
x Disposi passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura del possible. 
x Quan treballi en talussos que ofereixin perill de caiguda es disposaran els punts d'amarratge per 

l'enganxi de l'arnès de seguretat. 

Equips de protecció individual: 

x Arnés de seguretat. 
x Casc de seguretat. 
x Vestits impermeables 
x En temps plujós: Botes impermeables.
Observacions:

9.2.3. Treballs en sabates

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Treballs en sabates

Els fons d'excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts. 
Les armadures estaran ferrallat en taller. 
Es col·locaran separadors de les armadures sobre el fons i parets de l'excavació. 
Les arrencades dels pilars es subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar el formigó 
mitjançant taulons de fusta o perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem 
vibrant tal com es vagi formigonant. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

Caiguda de terres. 
Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació. 
Caiguda de persones des de la vora dels pous. 
Dermatosis per contacte amb el formigó. 
Lesions per ferides punxants en mans i peus. 
Electrocució. 
Caiguda d'objectes en manipulació. 
Sobreesforços o postures inadequades. 
Xocs i cops contra objectes mòbils. 
Projecció de fragments o partícules. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

No arreplega materials ni permeti el pas de vehicles a la vora dels pous i rases de fonamentació. 
Procurar introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de les sabates per no realitzar les 
operacions de lligat al seu interior. 
Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra. 
Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 
Per les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la sabata s'establiran plataformes 
de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a 
l'eix de la sabata. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
Es fitaran les zones de treball per evitar caigudes en els pous oberts i no formigonats. 
Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb 
pestells de seguretat. 
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints.

Equips de protecció individual: 

Casc de seguretat. 
Guants de cuir i de goma. 
Calçat de seguretat. 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
Ulleres de seguretat. 
Roba de treball. 
Vestits impermeables per a temps plujós.
Observacions:

9.2.4. Treballs en estructures prefabricades

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Treballs en estructures prefabricades

La col·locació dels prefabricats es realitzarà mitjançant l'ajuda dels equips d'elevació de càrrega 
previst per a l'obra. 
Aquests seran posats en obra suspenent almenys de dos punts i es procedirà a la revisió del seu 
estat abans de carregar l'element prefabricat. 
Es tindrà especial precaució al seu perfecte aplomat, abans de procedir a la fixació de l'element. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Cops a les mans. 
x Trepitjades sobre objectes punxants. 
x Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
x Sobreesforços per postures inadequades. 
x Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic. 
x Riscos propis de la soldadura. 
x Cremades. 
x Projecció d'espurnes de soldadura. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Projecció de fragments o partícules. 
x Exposició a temperatures ambientals extremes. 
x Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x La situació per als tallers de prefabricats no molestarà als emmagatzematges adjacents, ni 
impedirà la circulació de vehicles ni el pas de personal cap a l'obra. 

x Hi haurà una zona accessible per a la càrrega i descàrrega de materials. 
x Es fixaran les vies de circulació tant d'accés del material, com de sortida dels prefabricats 

confeccionats. 
x No s'amuntegaran els prefabricats prop de la vora una excavació, de manera que comporti perill 

despreniment o caiguda de terres o material. No es realitzaran sobreesforços. 
x Cap treballador ha aixecar o transportar qualsevol càrrega amb un pes superior a 50 kg com a 

màxim. S'evitarà que els prefabricats estiguin escampats. 
x Utilitzeu plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 
x No abassegament materials en les plataformes de treball. 
x Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses.
x Utilitza bastides de cavallets en altures menors de 2 metres. 
x Prohibit la circulació sota càrregues suspeses. 
x Realitzi el transport dels elements mitjançant cintes de niló o poliamida i proveïdes de ganxos 

amb pestells de seguretat. 
x Neteja i ordre en l'obra. 
x Diàriament revisi l'estat de tots els aparells d'elevació i cada tres mesos faci una revisió total 

dels mateixos. 
x No iniciï les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses metàl·liques de 

l'estructura i dels aparells de soldadura. 
x Disposi de les pantalles adequades de protecció contra les espurnes, així com vestuari i calçat 

aïllant sense eines ni claus. 
x En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts 

fixos d'enganx a l'estructura amb la necessària resistència. 
x Abans de soldar les biguetes a les jàsseres o bigues, disposi dels mitjans necessaris per 

aconseguir que durant la soldadura es mantinguin els perfils metàl·lics fixos en la seva posició. 
x L'hissat de biguetes executeu-lo suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega 

romangui estable. 
x L'hissat de revoltons, efectuï-les sense trencar els paquets als que se subministren de fàbrica, 

transportant sobre una bat. 
x Adverteixi del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar sobre l'entaulat. 
x Eviteu trepitjar pels taulers excessivament curvats, que han de rebutjar immediatament abans 

de la posta. 
x Es recomana caminar recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les 

juntes. 
x Conclòs el desencofrat, apileu els taulers ordenadament per al seu transport sobre safates 

emplintades, subjectes amb cordes amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc ... 
x Acabat el desencofrat, procedeixi a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu 

abocament mitjançant trompes o muscleres lligades. Instal·leu llistons sobre els fons de fusta de 
les lloses d'escala, per permetre un més segur trànsit en aquesta fase i evitar lliscaments. 
Instal·leu baranes reglamentàries en els fronts de les lloses horitzontals, per impedir la caiguda 
al buit de les persones. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat. 
x Arnès de seguretat. 
x Guants de cuir. 
x Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
x Roba de treball. 
x Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
x Vestits per a temps plujós.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Observacions:

9.2.5. Treballs en estructures metàl·liques

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Treballs en estructures metàl·liques

L'objecte d'aquests treballs consisteix en l'execució d'aquells elements estructurals que s'han de 
realitzar amb perfils metàl·lics i que s'indiquen en el projecte d'obra. La maquinària a emprar en els
treballs d'estructura seran les grues torre, i equips de soldadura. 
El formigó utilitzat en obra per forjats serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït
mitjançant l'auxili de les grues torre. 
Així mateix, s'utilitza el equips d'elevació de càrrega previst per a l'obra per al transport de biguetes i 
armadures en obra. 
Conclosa l'execució del primer forjat s'instal·laran les marquesines de protecció dels accessos a 
obra dels operaris. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
x Sobreesforços per postures inadequades. 
x Cops en general per objectes. 
x Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.
x Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic. 
x Riscos propis de la soldadura estudiada més endavant. 
x Cremades. 
x Projecció d'espurnes de soldadura. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Tall en utilitzar les serres de mà. 
x Trepitjades sobre objectes punxants. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

x Revisar l'estat de tots els aparells d'elevació i cada tres mesos faci una revisió total dels 
mateixos. 

x No iniciï les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses metàl·liques de 
l'estructura i dels aparells de soldadura.

x Disposi de les pantalles adequades de protecció contra les espurnes, així com vestuari i calçat 
aïllant sense eines ni claus. 

x En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual haurà previst punts fixos 
d'enganx a l'estructura amb la necessària resistència. 

x Abans de soldar les biguetes a les jàsseres o bigues, disposi dels mitjans necessaris per 
aconseguir que durant la soldadura es mantinguin els perfils metàl·lics fixos en la seva posició. 

x Disposi dels mitjans necessaris per evitar, en la mesura possible, la permanència de persones 
sota càrregues suspeses i pluja d'espurnes de la soldadura. 

x Quan no hi hagi suficient protecció per a realitzar les soldadures es farà ús de l'arnès de 
seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a l'estructura. 

x L'hissada de biguetes executeu-lo suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega 
romangui estable. · Fixeu del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar 
sobre l'entaulat. 

x Eviteu trepitjar pels taulers excessivament curvats, que rebutjarà immediatament abans de la 
posta. 

x Camini recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 
x Instal·leu llistons sobre els fons de fusta de les lloses d'escala, per permetre un més segur
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

trànsit en aquesta fase i evitar lliscaments. 
x Instal·leu baranes reglamentàries en els fronts de les lloses horitzontals, per impedir la caiguda 

al buit de les persones. 
x Ordre i neteja durant l'execució dels treballs. 
x Extraieu els claus o puntes existents en la fusta usada. 
x Elimini els claus solts o arrencats mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva 

posterior retirada. 
x Cobreixi els buits del forjat amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de 

procedir l'armat.
x L'accés entre forjats realitzi-ho a través de la rampa d'escala que serà la primera a formigonar. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat.
x Calçat de seguretat.
x Arnés de Seguretat. 
x Guants de cuir. 
x Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
x Roba de treball. 
x Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
x Vestits per a temps plujós.
Observacions:

9.2.6. Treballs en soldadura

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Treballs en soldadura

La soldadura s'obté per fusió del metall dels elements a soldar. 
Els procediments de soldatge utilitzats sobre obra són els següents: 

a) Soldadura autògena. 
b) Soldadura a l'arc. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Contactes amb els ulls. 
x Cremades. 
x Exposicions a les radiacions perilloses que s'originaran durant el tall i soldadura. 
x Electrocucions. Intoxicacions o asfíxia deguda als fums tòxics o nocius que s'originen. 
x Explosions o incendis. 
x Cops, talls, etc., 
x Durant la manipulació o transport dels elements que estan fabricant o els que estan ja 

elaborats. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Manegi amb seguretat les ampolles de gas:
x Comproveu si estan ben subjectes i fora del camí dels transports de l'empresa i altres perills. 
x Col·loqueu distant a l'equip elèctric de llocs calents incloent llocs exposats al sol. 
x Tanqueu les vàlvules de les mateixes quan interrompin el treball per un temps superior a 15 

minuts. Desconnecteu el filtre i posar-la a la caixa d'eines. Utilitzeu els filtres adequades: 
x Comproveu si els broquets per a soldadura o tall es troben en bones condicions. Per encendre 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

empri el bufador de fricció, no llumins. 
x D'aquesta manera evitarà cremades a les mans. 

Prengui mesures contra el foc: 
x Comproveu si tots els materials inflamables estan allunyats o protegits de les espurnes 

(pantalles, lones incombustibles, etc.). 
x Tingueu a mà un extintor. 

Assegureu-vos que les connexions estiguin segures: 
x Abans d'utilitzar un equip de soldadura o tall autogen, assegureu-vos que totes les connexions 

de les ampolles, reguladors i tubs flexibles estiguin ben fetes. 
x Ajust bé les connexions, amb una clau, abans que sigui utilitzat el gas a pressió i poseu a un 

costat del regulador abans d'obrir les vàlvules de l'ampolla. 
x Comproveu els tubs flexibles i les connexions periòdicament, localitzant les fuites amb aigua 

sabonosa. 

Porteu roba protectora: 
x Porteu roba que protegeixin contra les espurnes i metall fos, coll tancat i butxaques botonat, 

mànegues ficades dins de les manyoples o guants, cap cobert, calçat de seguretat, polaines i 
un davantal protector. 

x Porteu pantalons sense voltes i ulleres apropiades. 

Utilitzeu la pressió correcta: 
x Utilitzeu la pressió del gas correcta per al treball a efectuar. 
x Consulteu l'escala de pressions. 
x La utilització d'una pressió incorrecta pot ser la causa d'un mal funcionament del broquet i d'un 

retrocés de la flama o explosions, que pot deteriorar l'interior del tub flexible. 

Equips de protecció individual: 

x Roba de treball. 
x Guants de cuir. 
x Mascaretes de protecció.
Observacions:

9.2.7. Treballs en tancaments i particions

De fàbrica

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador de Fàbrica

Es col·locaran els maons humits per evitar la dessecació del morter. 
No s'utilitzen peces menors a mig maó. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 
Es mantindran la verticalitat i l'horitzontalitat de junta vertical i argamassa. Les llindes, es resoldran 
mitjançant biguetes de formigó o acer. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS:

x Caigudes a diferent nivell. 
x Caiguda de persones al mateix nivell. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
x Xocs i cops contra objectes mòbils. 
x Cops i talls per objectes o eines. 
x Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
x Exposició a temperatures ambientals extremes. 
x Trepitjades sobre objectes. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Utilitza plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 
x En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts 

fixos d'enganx a l'estructura amb la necessària resistència. 
x No abassegament materials en les plataformes de treball. 
x Utilitzi bastida en condicions de seguretat. 
x Suspendre els treballs en condicions climatològiques adverses .
x Prohibit el treball en un nivell inferior al del tall. 
x Utilitzi bastides de cavallets en altures menors de 2 metres. 
x Neteja i ordre en l'obra. 

Equips de protecció individual: 

x Guants de neoprè en obra. 
x Arnés de seguretat, (en treballs d'alçada). 
x Casc de seguretat. 
x Guants de seguretat. 
x Calçat de seguretat.
Observacions:

9.2.8. Treballs en revestiments

Arrebossat de morter

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador arrebossat de morter

Els paraments horitzontals i verticals exteriors es esquerdejat de morter de ciment de CP i 
dosificació 1 / 3. 
El ciment a utilitzar serà amb prioritat el CEM II-A / L. 
Les sorres a emprar seran procedents de riu, mina, platja, trituració o mescla d'elles. Haurà de 
complir: la forma dels grans serà rodona o polièdrica, es rebutjaran les que tinguin forma de llosa o 
agulla. La grandària màxima del gra serà de 2,5 mm. 
El volum de buits serà inferior al 35 per 100. En sostres, una vegada s'hagi aplicat l'arrebossat i 
estant la superfície encara fresca s'aplicarà el remolinador mullat en aigua fins a aconseguir que la 
superfície quedi plana. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Talls per ús d'eines, (paletes, paletines, mires, etc.). 
x Caigudes al buit. 
x Caigudes al mateix nivell. 
x Cos estranys als ulls. 
x Dermatosis de contacte amb el ciment i altres aglomerants. 
x Sobreesforços. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Mantingueu netes i endreçades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs 
d'arrebossat per evitar els accidents per relliscada. 

x Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats (i similars) de sostres, ha de tenir la 
superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant graons i buits que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

x Els bastides per arrebossats d'interiors es formen sobre cavallets.
x Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de material, etc., 
x Per a aquests fins, per evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures. 
x Queda prohibit l'ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d'alçada. 
x Instal·leu per a la utilització de cavallets en balcons (terrasses o tribunes) un tancament 

provisional, format per peus drets encunyats a sòl i sostre, als quals es lligaran taulers formant 
una barana sòlida de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, mesures des de la superfície de 
treball sobre les cavallets. 

x La barana constarà de passamans, llistó intermedi i entornpeu. 
x Tindrà les zones de treball una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

sòl al voltant dels 2 m. 
x La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta. 
x L'energia elèctrica alimentarà els portàtils a tensió de seguretat. 
x Queda prohibit de connectar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella. 
x Realitzi el transport de sacs d'aglomerants o d'àrids preferentment sobre carretó de mà, per 

evitar sobreesforços. 
x En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts 

fixos d'enganx a l'estructura amb la necessària resistència. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on hi hagi risc 
de caiguda d'objectes). 

x Guants de P.V.C. o goma. 
x Guants de cuir. 
x Calçat de seguretat. 
x Botes de goma amb puntera reforçada. 
x Ulleres de seguretat antiprojeccions contra gotes de morters i similars.
x Arnés de seguretat. 
Observacions:

9.2.9. Treballs d'aïllaments

Làmines bituminoses d'oxiasfalt

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Làmines bituminoses d'oxiasfalt

Preparació de la superfície:
Primerament s'ha agranaran i netejaran les bases i superfícies de suport, perquè les plaques siguin 
rebudes correctament.
La superfície ha de ser tan llisa possible, sense ressalts, buits ni elements sortints, i completament 
neta. Si la làmina ha d'anar adherida cal donar una capa d'emprimat asfàltica i deixar-la assecar.

Aplicació:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Es farà un replanteig previ, per determinar el solapament de plaques i trobades amb ampits i altres 
elements sortints.
La col·locació de plaques asfàltiques s'ha de fer d'acord amb les instruccions i recomanacions del 
fabricant.
La unió entre les làmines es realitzarà amb ajuda de bufador, escalfant prou perquè part del 
material es funda i es pugui formar una unió solidària entre diferents peces.
El solapament mínim que han de tenir les plaques serà el que especifiqui el fabricant, i que en cap 
cas serà inferior a 8 cm, encara que el recomanable és de 10 cm.
Quan hagi de realitzar-se la unió al suport, s'haurà de donar una imprimació prèvia per millorar 
l'adherència. La unió de les làmines al suport es pot fer amb bufador o amb ajuda d'asfalt calent.
Quan el sistema de làmines sigui bicapa, ambdues han d'estar unides, de manera que podem 
recórrer a dues maneres: per fixació mecànica o com sol ser més freqüent per flama amb bufador.
El doblegat de làmines s'ha de fer en calent, evitant en tot moment l'aparició d'esquerdes.

RISCOS MÉS FREQÜENTS:

x Caiguda de persones al mateix nivell.
x Caiguda de persones a diferent nivell.
x Caiguda de persones al buit (per buits o vores de coberta).
x Cremades.
x Incendi.
x Cossos estranys en els ulls (projecció de fragments o partícules).
x Contacte amb substàncies corrosives.
x Sobreesforços.
x Exposició a temperatures ambientals extremes

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

x A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura.
x Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball.
x Es delimitarà la zona de treball senyalitzant i evitant el pas del personal per la vertical dels 

treballs.
x Es comprovarà l'estat de les proteccions col·lectives abans de l'inici de les operacions 

d'aïllament en la coberta.
x Abans de realitzar qualsevol operació, s'haurà cobert el risc de caigudes a diferent nivell, 

mitjançant l'ús de baranes en aquells punts necessaris. En cas contrari haurà d'emprar 
arnès de seguretat per cobrir el risc.

x Hauran de tendir cables cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels quals 
amarrar el fiador de l'arnés de seguretat en les situacions i punts on hi hagi un risc de 
caiguda d'altura.

x Els operaris seran coneixedors de les tasques a realitzar, per a això hauran estat 
prèviament instruïts en el desenvolupament de les mateixes.

x Tot i que el risc d'incendi és relatiu, haurà de disposar d'un extintor de pols químic sec a les 
proximitats.

x Es prohibirà fumar i encendre foc, per evitar incendis per l'emanació de vapors dels 
productes asfàltics o pel apilament del material.

x La bombona de gas no s'ha de deixar exposada al sol. Hauran de ser guardades 
convenientment i quan no siguin utilitzades, la flama romandrà apagada.

x S'evitarà estar en la mateixa postura durant llarg període de temps, intentant variar les 
operacions per variar la postura, en prevenció de riscos lumbars.

x No s'han d'elevar càrregues superiors a 25 Kg. per una sola persona. En cas necessari 
haurà de ser auxiliat per altres operaris.

x Es suspendran les operacions en condicions climatològiques adverses.
x Advertisca al personal encarregat de manejar productes asfàltics de la necessitat d'una 

profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.
x Està prohibit realitzar treballs amb el bufador en llocs pròxims als talls en què s'emprin 
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Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi).
x La inhalació de vapors pot causar irritació de les vies respiratòries. Per això ha de manejar 

sempre en llocs a l'aire lliure.
x El contacte amb el producte fos, pot provocar cremades. Utilitzeu per a la manipulació en 

calent guants.
x Igualment, els vapors del producte fos poden produir irritacions oculars.
x L'emmagatzematge s'ha de fer en lloc fresc i sec, entre 5 i 30ºC. Rotllos tancats i 

identificats.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

x Casc de seguretat (per a desplaçaments per l'obra).
x Guants de PVC llargs.
x Mascareta amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes amb presència de 

vapors asfàltics).
x Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes).
x Calçat antilliscant.
x Roba de treball.
x Arnés de seguretat (quan sigui necessari).

Observacions:

9.2.10. Treballs en paviments

Terratzos in situ

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador de Terratzos in situ

Es col·locaran uns regles per situar la rasant del paviment. 
S'abocarà el morter mitjançant bombament. 
S'abocarà el morter mitjançant abocament des carros xinesos. 
Es vibrarà mitjançant regle vibrant. 
Es realitzaran juntes de tall mitjançant separadors de llautó. 
Es desbastar i polirà mitjançant màquina polidora d'aigua. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Aixafament i contusions. 
x Cops per maneig d'objectes o eines manuals. 
x Sobreesforços. 
x Electrocucions en l'ús d'eines elèctriques. 
x Projecció de partícules.
x Afeccions a l'aparell respiratori per ambients tòxics o amb partícules de pols en suspensió. 
x Dermatosis per contacte amb el ciment. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Neteja dels talls de retalls i deixalles de morter. 
x Les zones de treball han de tenir una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el sòl al 

voltant dels 2 m. 
x La il·luminació mitjançant portàtils es faran amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 
x Queda prohibit connectar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 
x No disposi els abassegaments de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar accidents 

per ensopegada. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat, (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on hi hagi risc 
de caigudes d'objectes). 

x Guants de P.V.C. o goma. 
x Guants de cuir. 
x Calçat de seguretat. 
x Ulleres antipols en els treballs de tall. 
x Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable, (en els treballs de tall). 
x Roba de treball.
Observacions:

9.2.11. Treballs en pintures

Plàstica llisa

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador de Plastica Llisa

Previ a l'aplicació de la pintura es realitzarà un escatat de la superfície, efectuant un Plàstic de les 
faltes. 
S'aplicarà una mà de pintura diluïda com a fons i dues mans d'acabat. 
S'aplicarà mitjançant corró. 
S'aplicarà a brotxa. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Caiguda de persones al buit (pintura de façanes i similars). 
x Cos estranys als ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
x Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
x Contacte amb substàncies corrosives.
x Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors. 
x Contactes amb l'energia elèctrica. Sobreesforços. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Emmagatzemi les pintures, (els vernissos, dissolvents, etc.) 
x En llocs ben ventilats. · Instal·leu un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al 

magatzem de pintures. 
x Està prohibit emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els 

recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

tòxiques o explosives. 
x Eviteu la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant 

(finestres i portes obertes). 
x Ha tendir cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels quals amarrar el fiador de 

l'arnès de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d'alçada. 
x Els bastides per a pintar han de tenir una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 cm. 

(Tres taulons travats), per evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies estretes. 
x Està prohibit la formació de bastides a base d'un tauler recolzat en els esglaons de dos escales 

de mà, tant dels de suport lliure com de les de tisora, per evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell. 

x Està prohibit la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i similars, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 

x Està prohibit la utilització en aquesta obra, de les escales de mà en els balcons, sense haver 
posat prèviament els mitjans de protecció col·lectiva (baranes superiors, xarxes, etc.), 

x Per evitar els riscos de caigudes al buit. 
x La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre 

el paviment al voltant dels 2 metres. 
x Efectuar la il·luminació mitjançant portàtil utilitzant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 
x Està prohibit de connectar cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
x Les escales de mà a utilitzar, han de ser de tipus  tisora , dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. · 
x Està prohibit fumar o menjar en les estades a les que es pinti amb pintures que continguin 

dissolvents orgànics o pigments tòxics. 
x Fixeu el personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la 

necessitat d'una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus 
d'ingesta.

x Està prohibit realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als treballs en què s'emprin 
pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat (per a desplaçaments per l'obra). 
x Guants de P.V.C. llargs (per remoure pintures a braç). 
x Mascaretes amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents). 
x Mascaretes amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per dissolvents 

orgànics). ·
x Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes). 
x Calçat antilliscant. 
x Roba de treball. 
x Barret protector contra pintura per als cabells. 
x Arnés de seguretat. 

Observacions:

9.2.12. Fuster

De fusta

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador de Fusta

A) FUSTERIA EXTERIOR 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

En primer lloc es posarà el cèrcol, el qual anirà proveït de forats per cargolar les patilles d'ancoratge 
d'acer galvanitzat, amb una penetració mínima de 25 mm i amb una separació dels extrems de 250 
mm i entre si de 550 mm com a màxim. 
En primer lloc es posarà el bastiment de base, el qual portarà dos forats de diàmetre de 6 mm per 
travesser o travesser per al seu muntatge. 
Els perfils de la fulla podran ser al màxim o per solapament. 
La fulla anirà unida al setge mitjançant dos perns quan l'amplada total sigui inferior a 750 mm, i 
anirà amb tres perns quan l'amplada sigui major. 
Es col·locaran filets en tota la longitud dels perfils de la fulla, per mitjà de cargols o claus 
galvanitzats.

B) FUSTERIA INTERIOR 

Els cèrcols metàl·lics es rebran a la fàbrica mitjançant patilles d'ancoratge amb morter de ciment 
mixt i quedaran anivellats i aplomats. 
Els cèrcols de fusta es rebran a la fàbrica mitjançant patilles d'ancoratge amb morter de ciment mixt 
i quedaran anivellats i aplomats. 
En les fulles es realitzaran les entalladures necessàries per a la col·locació de les eines. Les fulles 
quedaran anivellades i aplomades mitjançant falques. 
Els tapajunts es fixaran amb puntes de cap pèrdua, llençades i emplastres. Les trobades en angle 
es realitzaran al biaix i no per contraperfiles. 
Les fulles es penjaran per mitjà de perns i frontisses, les quals aniran fixades al setge per mitjà de 
cargols.

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caiguda al mateix nivell. 
x Caiguda a diferent nivell. 
x Tall per maneig de màquines eines manuals. 
x Cops per objectes o eines. 
x Atrapament dits entre objectes. 
x Trepitjades sobre objectes punxants. 
x Contactes amb l'energia elèctrica. 
x Caiguda d'elements de fusteria sobre les persones. 
x Sobreesforços. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Descarregueu els bastiments de base, (marcs, portes de pas, tapajunts), en blocs perfectament 
fleixats (o lligats) pendents mitjançant eslingues del ganxo dels equips d'elevació de càrrega 
previst per a l'obra.

x Els abassegamentss de fusteria de fusta poseu en els llocs definits en els plànols, per evitar 
accidents per interferències. 

x Ha hissar els cèrcols, fulls de porta, etc. a les plantes en blocs fleixats, (o lligats), suspesos del 
ganxo de la grua mitjançant eslingues. 

x Una vegada a la planta d'ubicació, deixeu anar els fleixos i es descarregaran a mà. 
x Mantingueu en tot moment els talls lliures de runa, retalls, metàl·lics, i altres objectes punxants, 

per evitar els accidents per trepitjades sobre objectes. 
x Prohibit apilar baranes definitives en les vores de forjats per evitar els riscos per possibles 

desploms. 
x Abans de la utilització de qualsevol màquina eina, comprovi que es troba en òptimes condicions 

i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat, instal·lats en bon estat, per evitar 
accidents. 

x Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, ha instal·lar a una alçada al voltant dels 
60 cm. 

x Es s'executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per 
ensopegades. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Els llistons inferiors antideformacions desmunti'ls immediatament, després d'haver conclòs el 
procés d'enduriment de la part de rebut del bastiment de base, (o del setge directe), perquè 
cessi el risc d'ensopegades i caigudes. 

x El pengi de fulles de portes, (o de finestres), efectuï-ho per un mínim de dos operaris, per evitar 
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 

x Les zones de treball han de tenir una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada al voltant dels 
2 m. 

x La il·luminació mitjançant portàtils faci-ho mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

x Prohibit el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

x Les escales a utilitzar han de ser de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta 
limitadora d'obertura. 

x Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual, executeu-lo sempre sota 
ventilació per-corrent d'aire-, per evitar els accidents per treballar a l'interior d'atmosferes 
nocives. 

x El magatzem de coles i vernissos ha de tenir ventilació directa i constant, un extintor de pols 
químic sec al costat de la porta d'accés i sobre aquesta una senyal de -perill d'incendi- i una 
altra de -prohibit fumar- per evitar possibles incendis. 

x Prohibit l'anul·lació de connexió a terra de les màquines eina. 
x Instal·leu en cadascuna d'elles un adhesiu en aquest sentit, si no estan dotades de doble 

aïllament. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat (obligatori per a desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on hi hagi risc de 
Caiguda d'objectes). 

x Guants de P.V.C. o de goma. 
x Guants de cuir. 
x Ulleres antiprojeccions. 
x Mascaretes de seguretat amb filtre específic recanviable per pols de fusta, (de dissolvents o de 

cues). 
x Calçat de seguretat. 
x Roba de treball.
Observacions:

De vidre

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador de vidre

Les fulles estan formades per vidre sotmès a un tractament tèrmic que modifica les seves 
característiques mecàniques, conferint major resistència al xoc mecànic i tèrmic. 
Els cantons de les fulles estan polits. 
Les fulles aniran unides al cèrcol mitjançant perns. 
Cada pern estarà compost per dues peces, una que se situa en el full i l'altre sobre la qual gira 
l'anterior que se situarà a la llinda de la porta. 
Els fulls aniran unides al cèrcol mitjançant frontisses. 
Cada frontissa estarà composta per dues peces, una situada en el cantó llarg de la fulla proveïda de 
casquet, placa, contraplaca i forats per els cargols. 
L'altra peça anirà en el setge i portarà una espiga de diàmetre mínim de 8 mm. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Caigudes de persones a diferent nivell. 
x Talls a les mans, braços o peus durant les operacions de transport i ubicació manual del vidre. 
x Els derivats del trencament fortuïta de les planxes de vidre. 
x Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Està prohibit romandre o treballar a la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre, delimitant la zona 
de treball. Mantingui lliures de fragments de vidre dels talls, per evitar el risc de talls. 

x En les operacions d'emmagatzematge, transport i col·locació, els vidres mantingueu sempre en 
posició vertical. La manipulació de les planxes de vidre executeu-lo amb l'ajuda de ventoses de 
seguretat. 

x Els vidres ja instal, pinteu immediatament amb pintura a la calç, per significar la seva existència. 
x Està prohibit utilitzar a manera de cavallets, els bidons, caixes o piles de material i similars, per 

evitar els treballs realitzats sobre superfícies inestables. 
x Està prohibit els treballs amb vidre sota règim de vents forts. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat, (obligatori per a desplaçaments per l'obra). 
x Guants de goma.
x Manyoples de goma. 
x Canelleres de cuir que cobreixin el braç. 
x Calçat de seguretat. 
x Polaines de cuir. 
x Roba de treball. 
x Arnès de seguretat.
Observacions:

9.2.13. Instal·ladors

Baixa tensió

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Baixa Tensió

Es diu baixa tensió a una tensió inferior a 50 volts tant en alterna com en contínua. 
En la instal·lació de l'estesa de la línia de baixa tensió es tindrà en compte que els aparells o 
enginys portàtils de mà hauran de ser de la classe TBT per als treballs efectuats en l'interior dels 
recintes. 
L'aïllament entre el cos del treballador i les parets es torna perillosament feble per les condicions 
particulars de treball. 
De manera general la protecció gairebé absoluta no pot ser assolida més que amb l'ús d'una 
màquina alimentada en baixa tensió, solució recomanada sobre l'obra per a tot utillatge portàtil. 
Una vegada realitzat l'estesa de línia de baixa tensió es col·locaran les soques i els quadres 
generals de protecció, realitzant finalment el tapat de sorra i la senyalització de les línies de baixa 
tensió. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Tall per maneig d'eines manuals. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 
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x Tall per maneig de les guies i conductors. 
x Cops per eines manuals. 
x Contactes elèctrics directes. 
x Contactes elèctrics indirectes. 
x Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

1) Abans d'iniciar qualsevol treball en baixa tensió es procedirà a identificar el conductor o 
instal·lació on s'ha d'efectuar el mateix. 

2) En els treballs que s'efectuen sense tensió: 

x Serà aïllada la part que es vagi a treballar de qualsevol possible alimentació mitjançant 
l'obertura dels aparells de seccionament més propers a la zona de treball. 

x Serà bloquejat en posició d'obertura, si és possible, cada un dels aparells de seccionament 
esmentats, posant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar. 

x Es comprovarà mitjançant un verificador l'absència de tensió en cadascuna de les parts 
elèctricament separades de la instal·lació (fases, ambdós extrems dels fusibles, etc.). 

x No es restablirà el servei al finalitzar els treballs, sense comprovar que no hi ha cap perill. 

3) Quan es realitzin treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, el personal encarregat de 
realitzar-les estarà ensinistrat en els mètodes de treball a seguir en cada cas i en l'ocupació del 
material de seguretat, equip i eines esmentat en l'epígraf 1 d'aquest article. 

4) El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció del càlcul realitzat. 

5) Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips, pelades i 
assimilables).

x No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

6) L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una alçada mínima de 2 m en els llocs dels 
vianants i de 5m en els dels vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. Sempre que es pugui 
els cables aniran soterrats. 

7) L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, s'efectuarà soterrat. 

x Es senyalitzarà el pas del cable mitjançant una cobriment de taulons que tindran per objecte el 
protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric als 
vehicles-.

x El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid. 

Equips de protecció individual: 

x Arnés de seguretat. 
x Roba de treball. 
x Guants aïllants. 
x Banquets o catifes aïllants. 
x Beines o caperutxes aïllants. 
x Comprovar o discriminadors de tensió. 
x Eines aïllants. 
x Material de senyalització (discos, barreres, banderins, etc.). 
x Llums portàtils. 
x Transformacions de seguretat. 
x Transformacions de separació de circuits.
Observacions:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Sanejament

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador Sanejament

L'objecte d'aquestes obres consisteixen en la realització de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials en 
els edificis, des dels aparells sanitaris i punts de recollida d'aigües de fins a la connexió a la xarxa 
de clavegueram, fossa sèptica, pou de filtració o equip depuració . 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Cops contra objectes i atrapaments. 
x Caiguda i bolcada dels paraments del pou o rases. 
x Caigudes d'objectes. 
x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 
x Dermatitis per contactes amb el ciment. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES.

x Per realitzar els treballs en alçada, es farà sobre bastides de cavallets o penjats, havent de 
complir les normes reglamentàries. 

x Hi ha d'haver punts fixos on poder lligar l'arnès de seguretat. 
x Si la durada és curta, es pot utilitzar escales de tipus tisora. 
x Els llocs de pas de tubs que hagin de protegir-se per aplomar la vertical en les conduccions 

s'envoltaran de barana en totes les plantes, i s'aniran retirant a mesura que ascendeixi la 
canonada. 

x Les màquines plegadores i talladores elèctriques estaran protegides per connexió a terra i 
disjuntor diferencial a través del quadre general. 

x Les pistoles fixa claus que s'utilitzen han d'estar en perfecte estat i no fan falta sense protecció 
auditiva. 

x S'ha d'utilitzar guants, sobretot en el maneig de tubs i xapes, així com casc i botes amb puntera 
reforçada. 

x Durant els treballs no romandrà personal algun sota d'elements pesants. 
x El treball disposarà de bona ventilació, principalment on es soldi amb plom, i estigui ben 

il·luminat, aproximadament entre 200 i 300 lux. 
x Es mantindrà la superfície de treball neta. 
x Per a realitzar les soldadures, es tindrà especial precaució en el maneig de les bombones o 

ampolles. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat. 
x Guants de cuir. 
x Guants de goma o de P.V.C. 
x Calçat de seguretat.
x Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 
x Roba de treball. 
x Arnés de seguretat. 
x Ulleres antiprojeccions i antiimpacte.
Observacions:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Fontaneria

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador Fontaneria

La connexió es realitzarà amb tub de polietilè o de coure o d'acer inoxidable. 
Es realitzarà una rasa i la canonada la assentarem sobre un llit de sorra. 
Es realitzarà una rasa i la canonada la protegirem amb un passatubs de plàstic corrugat. 
Es col·locarà una clau de pas general en una troneta a la via pública, per a tall general del 
subministrament. 
El grup de pressió es posarà sobre una bancada realitzada expressament. 
Es col·locarà un calderó de pressió connectat amb uns manòmetres al quadre de control a les 
bombes. 
Es disposarà del quadre de control amb una protecció d'aquest composta per magnetotèrmic i 
diferencial. 
Els aparells sanitaris els posarà el lampista. 
Quedaran perfectament assentats en el paviment o al moble, segons el cas. Les connexions es 
realitzaran una vegada assentat l'aparell. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caigudes al mateix nivell. 
x Caigudes a diferent nivell. 
x Tall a les mans per objectes i eines. 
x Atrapaments entre peces pesades. 
x Els inherents a l'ús de la soldadura autògena. 
x Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
x Cremades. 
x Sobreesforços. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

x Mantingueu nets de runa i retalls els llocs de treball. 
x Netegeu conforme s'avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, per evitar el 

risc de trepitjades sobre objectes. 
x La il·luminació dels talls de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre 

el nivell del paviment, al voltant dels 2 m. 
x Efectuar la il·luminació elèctrica mitjançant portàtils amb mecanismes estancs de seguretat amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 
x Prohibit l'ús del bufadors al costat de materials inflamables. 
x Prohibit abandonar els bufadors encesos. 
x Control la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat, (per als desplaçaments per l'obra). 
x Guants de cuir. 
x Calçat de seguretat. 
x Roba de treball.
Observacions:

Elèctrics
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador Elèctrics

A) ESCOMESA 

La connexió serà subterrània, d'acord amb el que indica la ITC-BT-07. 
Els conductors o cables seran aïllats, de coure o alumini i els materials utilitzats i les condicions 
d'instal·lació compliran amb les prescripcions establertes en ITC-BT-06 i la ITC-BT-10

B) CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

x La caixa general de protecció que es col·locarà serà amb una porta preferentment metàl·lica, 
amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102. 

x De material aïllant, autoextingible, i estarà protegida enfront de la corrosió. 
x La caixa general de protecció es procurarà que estigui el més propera possible a la xarxa de 

distribució pública i que quedi allunyada o si no protegida d'altres instal·lacions (aigua, gas, 
telèfon, etc.) 

x Segons s'indica en ITC-BT- 06 i ITC-BT-07, la caixa general de protecció estarà proveïda 
d'orificis necessaris per allotjar els conductes per a l'entrada de les connexions subterrànies de 
la xarxa general, dispositius de tancament, precintat, subjecció de tapa i fixació al mur. 

x Contindrà tres tallacircuits fusibles maniobrables individualment, amb poder de tall al menys 
igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació, així com borns d'entrada 
i sortida per connexionat, directe o per mitjà de terminals, dels tres conductors de fase i el 
neutre. 

x El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l'esquerra de les fases, 
col·locada la caixa general de protecció en posició de servei, i disposarà també d'un born de 
connexió per a la seva posada a terra si escau.

x Les caixes generals de protecció compliran tot el que sobre el particular s'indica en la norma 
UNE-EN 60349 -1.

x Tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE, una vegada instal tindran el grau 
de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons UNE-EN 50102 i seran precintables. 

C) LÍNIA GENERAL DE PROTECCIÓ 

x La línia general de protecció (que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de 
comptadors) té els tubs i canals així com la seva instal·lació segons el que indica la ITC-BT-21 
excepte el que indica la ITC-BT-14.

x Els conductors a utilitzar en la línia general de protecció tres de fase i un neutre seran de coure 
o alumini, unipolars i aïllats, de tensió assignada 0,6 / 1 kV. Els cables seran no propagadors de 
l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

x Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no 
propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, 
compleixen aquesta prescripció. 

D) CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 

x Els mòduls (caixes amb tapes precintables) de centralització de comptadors que es col·locaran 
està constituït per embolcall, enfangats, i tallacircuits fusibles. 

x Hauran de complir la norma UNE parts 1, 2 i 3. 
x Els comptadors seran d'inducció. Constituït per embolcall i sistema de mesura.
x L'envoltant ha de permetre de forma directa la lectura dels comptadors. 
x Les parts transparents que permeten la lectura directa, haurà de ser resistents als raigs 

ultraviolats. 
x Tots els mòduls, panells i armaris utilitzats per a la col·locació de comptadors hauran de complir 

la norma UNE parts 1, 2 i 3. 
x La envoltant serà de material aïllant d'acord amb la norma UNE-EN 50102, de grau de protecció 

mínim IP43; IK 09. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

x Els mòduls o armaris, hauran de disposar de ventilació interna, per evitar condensacions sense 
que disminueixi el seu grau de protecció. 

E) DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

x La derivació individual s'inicia en l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el 
conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. 

x Cada derivació individual ha de portar associat a l'origen la seva pròpia protecció composta per 
fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació 
interior de cada subministrament. 

x Aquests fusibles s'instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cada un dels fils de fase 
o polars que van al mateix, tindran l'adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat 
de curtcircuit que pugui presentar-se en aquest punt i estaran precintats per la empresa 
distribuïdora. 

x Els tubs i canals de les derivacions individuals així com la seva instal·lació, compliran el que 
indica la ITC-BT-21, excepte en el que indica la instrucció ITC-BT-15 

x Els cables no presentaran entroncaments i la seva secció serà uniforme, exceptuant en aquest 
cas les connexions realitzades a la ubicació dels comptadors i als dispositius de protecció. 

x Els conductors a utilitzar seran de coure de classe 2 segons norma UNEo d'alumini, aïllats i 
normalment unipolars, sent la seva tensió assignada 450/750 V. Es seguirà el codi de colors 
indicat a la ITC-BT-19. 

x Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
x Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no 

propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, 
compleixen amb aquesta descripció.

F) DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
x
x Els dispositius generals de comandament i protecció, es col·locaranel més a prop possible del 

punt d'entrada de la derivació individual al local o habitatge de l'usuari. 
x En els habitatges i locals comercials que procedeixi, es col·locarà una caixa per l'interruptor de 

control de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent 
i precintable. 

x Aquesta caixa es podrà posar en el mateix quadre on es col·loquen els dispositius generals de 
comandament i protecció. 

x La alçada a la qual es col·locaranels dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció dels circuits, mesurada des del nivell del terra, estarà compresa entre 1,4 i 2 m. per a 
habitatges. 

x Els embolcalls dels quadres s'ajustaran a les normes UNE amb grau de protecció mínim IP 30 
segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50102. 

x La envoltant per l'interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions 
estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. 

x Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim: 

a) Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 
manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i tallacircuits. 
Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 
Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir en el punt 
de la seva instal·lació, de 4.500 A. mínim. 

b) Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 
tots els circuits, llevat que la protecció contra contactes indirectes s'efectuï mitjançant 
altres dispositius d'acord amb la ITC-BT-24.
Ha de resistir els corrents de tallacircuits que puguin presentar-se al punt de la seva 
instal·lació, i estar la seva sensibilitat d'acord amb el que assenyala la ITC-BT-24. 

c) Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 
de cadascun dels circuits interiors de l'habitatge o local. Ha de resistir els corrents de 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 
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tallacircuits que puguin presentar-se al punt de la seva instal·lació. 

d) Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 
En aquells habitatges que pel tipus d'instal·lació s'instal·le un interruptor diferencial per 
cada circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, 
sempre que quedin protegits tots els circuits. 

G) INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

x La instal·lació interior s'executarà sota frega. 
x La instal·lació interior unirà el quadre general de distribució amb cada punt d'utilització. 
x Utilitzarem tub aïllant flexible. Diàmetre interior D segons Càlcul. S'allotjarà en la frega i 

penetrarà 0,5 cm en cadascuna de les caixes. 
x El conductor serà aïllat per tensió nominal de 750 V. De secció S segons Càlcul. 
x S'estendran pel tub el conductor de fase i el neutre des de cada petit interruptor automàtic i el 

conductor de protecció des de la seva connexió amb el de protecció de la derivació individual, 
fins a cada caixa derivació. 

x En els trams en què el recorregut de dos tubs s'efectuï per la mateixa frega, els sis conductors 
travessaran cada caixa derivació. 

x Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per el que indica la norma 
UNE 20460 -5 -523 i el seu annex Nacional. 

x Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment el neutre i el 
de protecció: 

Quan hi hagi un conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase 
el seu pas posterior a un conductor neutre, s'identificaran aquests pel seu color blau clar. 
Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. 
Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva 
passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró o negre. 
Pel que fa als conductors de protecció, s'aplicarà el que indica la norma UNE 20.460 -5-54 
en el seu apartat 543. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Caiguda de persones al mateix nivell. 
x Caiguda de persones a diferent nivell. 
x Tall per maneig d'eines manuals. 
x Tall per maneig de les guies i conductors. 
x Cops per eines manuals. 
x Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics. 
x Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 
x Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 
x Electrocució o cremades per pont o dels mecanismes de protecció (disjuntors diferencials, etc.). 

· Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-femella. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per 
evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

x Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux. 
x La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant", i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 
x Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
x Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies 
insegures i estretes. 

x Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I.MEMÒRA 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
x Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 

cavallets, en llocs amb risc de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no 
s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

x Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

x Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de 
l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.

x Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics 
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

x Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l'existència 
real a la sala, de la banqueta de maniobres, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els 
operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal. 

x Una vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat, (per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb risc de 
caiguda d'objectes o de cops). 

x Calçat aïllant d'electricitat (connexions). 
x Calçat de seguretat. 
x Guants aïllants. 
x Roba de treball. 
x Arnés de seguretat. 
x Banquets de maniobra. 
x Comprovar de tensió. 
x Eines aïllants.
Observacions:

9.2.14. Treballs urbans

Mobiliari urbà

Fitxa Tècnica de Seguretat per Oficis:
Operador Mobiliari Urbà

En aquesta unitat d'obra es posarà tot el mobiliari (bancs, testos,...) que prèviament s'hagi definit en
els plànols per ornamentar els carrers. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Talls en mans per objectes i eines. 
x Aixafaments amb materials, eines o màquines. 
x Sobreesforços. 
x Caigudes des del mateix nivell. 
x Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc. 
x Cops amb materials, eines, martells i maquinària lleugera. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades. 
x Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 

embolcalls, palets, etc. 
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Equips de protecció individual:

x Casc de seguretat. 
x Guants de cuir. 
x Calçat antilliscant. 
x Roba de treball.
Observacions:

9.3. Operadors de petita maquinària

9.3.1. Formigonera elèctrica

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:
Operador de Formigonera eléctrica

En aquesta obra s'utilitzen aquestes formigoneres, en estar dotat el bastidor amb xassís de 
translació, el que suposa facilitat per moure-la per tota l'edificació. 
També s'utilitzen perquè el blocatge d'inclinació del tambor, s'acciona amb un dit i poden adoptar 
diferents posicions de treball segons barreja. 
La seva utilització és causa de la seva robustesa, lleugeresa i silenci i perquè funcionen amb un 
petit motor monofàsic que es connecta a la xarxa. 
Com que són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si d'una sola 
carretó es tractés. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Atrapaments (paletes, engranatges, etc.) 
x Contactes amb l'energia elèctrica. 
x Sobreesforços. 
x Cops per elements mòbils. 
x Pols ambiental. 
x Soroll ambiental. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Les formigoneres es col·locaranen els llocs assenyalats amb aquesta finalitat en els "plans 
d'organització d'obra". 

x Les formigoneres a utilitzar en aquesta obra, tindran protegits mitjançant una carcassa 
metàl·lica els òrgans de transmissió de corretges, corona i engranatges, per evitar els riscos 
d'atrapament. 

x Efectuar les operacions de neteja directa manual, prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments. 

x Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
x Efectuar les operacions de neteja directa manual, prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 

formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments. 
x Com sigui que molt sovint tenen els comandaments en forma de botó o polsador, cal cuidar la 

seva instal·lació, evitant que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en 
marxa i que siguin fàcils d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del 
motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de 
transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en 
marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida. 

x Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la 
formigonera o aigua. Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres estaran 
connectades a terra. 
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x La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament estanc, en 
prevenció del risc elèctric. 

x Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls 
en el moment d'accionar. 

x En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al 
costat del de posada en marxa. 

x El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà 
de color vermell. 

x A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un 
treballador i les masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte 
d'aïllament. 

x Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en 
contacte amb el mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es 
produeix un defecte d'aïllament. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat. 
x Ulleres de seguretat antipols (antiesquitxades de pastes). 
x Roba de treball. 
x Guants de goma o P.V.C. 
x Calçat de seguretat de goma o de P.V.C. 
x Vestits impermeables. 
x Mascaretes amb filtre mecànic recanviable.
Observacions:

9.3.2. Grups electrògens

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:
Operador de grups electrògens

L'ús dels generadors en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica a les 
proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw de l'obra és superior a la que pot oferir la 
xarxa general. 
A més, perquè les despeses de connexió a aquesta xarxa i l'estesa de línia, així com el cost per 
KW, pot aconsellar la utilització de sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 
Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament 
d'electricitat que procedeix la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de 
l'obra. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS

x Electrocució (en les elèctriques). 
x Incendi per curtcircuit. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

x En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de 
protecció de què està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 

x Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar 
d'obra, dotat amb un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al 
circuit d'enllumenat, posant a terra, tant al neutre del grup com al quadre. 

x Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir 
fàcilment amb elèctrodes tipus piqueta o cable soterrat. 
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x Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, 
s'ha d'efectuar amb personal especialitzat. 

x Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del 
motor i atrapaments en operacions de manteniment. 

x El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 
x Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats 

o mal ventilats.
x L'instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT del 2002.
x Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència 

defectes localitzats en ells mateixos o en altres equips de l' instal·lació connectats a terra es 
protegiran amb els diferencials en acció combinada amb la connexió a terra. 

x La connexió a terra, quan l' instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema 
elèctric a terra i permetre el retorn de corrent defecte que es produeixi en masses de l' 
instal·lació o receptors que poguessin accidentalment no estar connectats a la posada a terra 
general, limitant la seva durada en acció combinada amb el diferencial. 

x Ha de tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un 
corrent que retorna pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el 
diferencial. Per això s'instal·larà un dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix 
(per exemple t <60 s) quan aquest corrent (ID) provoqui una caiguda de tensió en R que sigui 
RID 50 £ V (encara que el defecte no sigui franc). 

Equips de protecció individual: 

x Protector acústic o taps. 
x Guants aïllants per a baixa tensió. 
x Botes protectores de riscos elèctrics. 
x Casc de seguretat.
Observacions:

9.3.3. Martell trencador

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:
Operador de martell trencador

El seu funcionament és similar al alimentat per motor compressor a força de pressió exercida sobre 
el trepant o punta per un motor amb pistons. 
Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates. 
Dins dels diferents grups de martells elèctrics són els de major pes i potència, ja que el rendiment 
que se'ls exigeix és elevat. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Lesions per sorolls. 
x Lesions per vibració i percussió. 
x Projecció de partícules. 
x Cops per diverses causes en el cos en general.
x Electrocució (en les elèctriques). 
x Incendi per curtcircuit. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

x Es alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a la tensió de seguretat) 
x Col·loqueu adequadament la màquina quan no treballi. 
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x Control els diversos elements de què es compon. 
x Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant 

pressionat constantment l'interruptor. 
x El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús. 
x El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
x Col·loqui adequadament la màquina quan no treballi.
x Trieu la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequat a la tasca i al material a treballar, i 

als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
x Comproveu que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
x Pare la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys incontrolats de 

l'eina.
x L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.
x Al desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, asseguri sempre la postura de treball, ja 

que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
multiplicar. 

x No utilitzi la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

x Situen l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de 
pont. 

x Quan no en feu, es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent. 

Equips de protecció individual: 

x Protector acústic o taps. 
x Cinturons antivibratori. 
x Ulleres antipartícules. 
x Guants de cuir. 
x Botes normalitzades. 
x Arnés de seguretat. 
x Mascaretes.
Observacions:

9.3.4. Martell pneumàtic

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:
Operador de Martell pneumàtic

Martell d'aire comprimit, treballa amb cisells de totes les formes proporcionant l'energia un èmbol 
accionat per aire comprimit. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 

x Projecció de fragments procedents del material que s'excava o tritura, o de la pròpia eina. 
x Cops amb l'eina a la persona que la manipula o als companys. 
x Impactes per la caiguda del martell sobre dels peus. 
x Contusions amb la mànega d'aire comprimit. 
x Vibracions. 
x Soroll. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

x Situeu les mànegues d'aire comprimit de manera que no dificultin el treball dels obrers ni el pas 
del personal. 
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x Posi les mànegues alineades i, si és possible, fixes als testers del túnel, deixant lliure la part 
central. Si és inevitable el pas de camions o qualsevol altre vehicle per damunt de les 
mànegues, es protegiran amb tubs d'acer. 

x Comproveu que la unió entre l'eina i el portaeines queda ben assegurada i es comprovarà el 
perfecte acoblament abans d'iniciar el treball. 

x No realitzi esforços de palanca o una altra operació semblant amb el martell en marxa. 
x Verifiqueu les unions de les mànegues assegurant que estan en bones condicions. 
x Tancament el pas de l'aire abans desarmar un martell. 

Equips de protecció individual: 

x Casc de seguretat. 
x Calçat de seguretat. 
x Guants de treball. 
x Ulleres de seguretat. 
x Protectors auditius. 
x Màscara amb filtre recanviable.
Observacions:

Premià de Mar, 11 de desembre de 2019.

El autor de l’Estudi de Seguretat i Salut

Enric Iglesias Fàbregas, Arquitecte Tècnic
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

PLEC

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 
Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i Vil·la 
Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al: 
� Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

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

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

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

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

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

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

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.

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

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

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

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

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

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

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

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor
de les seves responsabilitats.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives
llicències i autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

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

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

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms.

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

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

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. La delimitació
i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
e) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
f) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
g) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
h) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

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

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

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

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3. Projectista 

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

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

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de 
les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al 
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor.

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

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

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius,
de les instal·lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i
l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i
Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs,
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

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

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

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

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor,
amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:
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És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució.

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

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels

límits establerts en el Contracte.
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació
del Coordinador de Seguretat.

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

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

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

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

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

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
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exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra.

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

36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a
la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància
i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
requisit formal.

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància
d'aquestes circumstàncies.

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. En cas
d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del
Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o

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

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra
i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra,
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc
al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
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operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

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

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

52. 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'hagi
establert.

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

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

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

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

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han
de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
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de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i
Salut.

58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals.
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i

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

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de

Seguretat i Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista 
les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 
seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel 
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seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 
tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat 
per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització
de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aiguPlànols en planta i seccions d’instal·lació de
Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.__________________________________________________________________________________________ 
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- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral

(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,

arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

� Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
� Escales provisionals.
� Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
� Abalisament i senyalització de zones de pas.
� Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de

terrenys.
� Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les

guindoles.
� Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
-
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
-
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
-
- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar -li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT II. PLEC DE CONDICIONS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública 
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 
assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.

4.1. Textos generals 

� Convenis col·lectius.

� “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”.
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)”
i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
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Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM-28 de agosto
de 1970  (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en-vigor capítols VI i XVI i
les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”,
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre
(BOE 29 de diciembre de 1994)”.

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM-9 de
marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II.
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003
(BOE 5 de abril de 2003)”.

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre
(BOE 1 de diciembre de 1981)"

� “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”.
Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

� “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio
un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13
de octubre de 1986)“.

� “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo.
OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

� “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24
de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23
de noviembre de 1990)”.

� “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE
10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

� “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de
1995)”.

� “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

� “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22
de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE
11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril
(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)”.

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)”
i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril
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de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18
de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

� “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud
de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5
de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre
de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

� Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de
las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24
de febrero de 1999)”.

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de
6 de noviembre de 1999)”.

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de
6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio
de 2001)”.

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de
los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
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puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. “Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29
de mayo)”.

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en

- el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 08 de maig de 2008).

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones

� al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.

4.2. Condicions ambientals 

� Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc
per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05
d’agost de 1985).

� Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).

� “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

� “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

� “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat
per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

� “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
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� “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio
de 2003).

� “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE
de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23
de octubre 2007)”.

� “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”.

� “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de
23 de octubre de 2007)”.

� “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de
la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.3. Incendis 

� Ordenances municipals.

� “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24
de Febrer de 2003).

� “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.4. Instal·lacions elèctriques 

� “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28
de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de
marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010,
per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

� “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de
12 de agosto de 1978)”.

� Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un
certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

� “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE
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de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. �

� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

� “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

� Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 18 de desembre de 2001).

� “Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión.  R.D.  842/2002  de  2
de�agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

� “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-
BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

� “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.

� “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-
BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5. Equips i maquinària 

� “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión
hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

� “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento
de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”.
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

� “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE
de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de
marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

� “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D.
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat
parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

� “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico
(BOE de 20 de mayo de 1988)”.

� “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)”.
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� “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación
de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

� “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD
773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

� “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.

� “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre
de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11
de octubre de 2008)”.

� “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la
Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)”.

� “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

� “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

� “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

� “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

� Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización 
de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
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“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.
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4.6. Equips de protecció individual 

� “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de
abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de
junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de
septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001
(BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

� “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995)
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo
de 1997)”.

� “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual”.

� “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación
de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

� Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització 

� “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

� “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

� Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC
del MOPU”.

4.8. Diversos 

� “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V,
IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de
los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de
julio de 1986)”.
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� “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat
per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de
13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de
febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

� “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre
de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21
de noviembre de 2002)”.

� “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la
Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”.
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo
de 1999)”.

� “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

� “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

� Convenis col·lectius.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el  mateix  cos legal quan el  legislador indica que, no s’inclouran  en  el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat  en el present  E.S.S. en l’apartat relatiu a
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici
Industrial   de   l’obra   contractada   +   Pèrdua
d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

x Tècniques analítiques de seguretat
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Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
� Investigació Tècnica d'Accidents.

x Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació 
fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla
d’Acció Preventiva.

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la
Prevenció.
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78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions.

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
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- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant- se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona 
més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i 
es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

x Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

� Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.
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� Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi
o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

x Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

� Nom del fabricant.
� Any de fabricació, importació i/o subministrament.
� Tipus i número de fabricació.
� Potència en Kw.
� Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

x Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball.

x Condicions d’utilització dels Equips, 
Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

x Emmagatzematge i manteniment

� Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

� Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

� S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.

� L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat,
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

7.3. Normativa aplicable 

x Directives comunitàries relatives a la
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Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor �

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

� Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89),
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207,
de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
� Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
� Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període

transitori fins l’1/1/97.
� Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

� Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

� Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

� Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

� Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
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pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96.

� Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de
8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

� Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de
12/4/96). Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

� Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

x Normativa d’aplicació restringida

� Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats
(B.O.E. d’11/5/91).

� Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

� Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

� Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

� Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
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Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
� Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
� Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Premià de Mar, 11 de desembre de 2019.

El autor de l’Estudi de Seguretat i Salut

Enric Iglesias Fàbregas, Arquitecte Tècnic
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III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA 
I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS D'ENDERROC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA 
AMB REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC

POLS EN ENDERROCS
POLS DE FIBRES D´AMIANT

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MÀQUINES D´ENDERROC
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4__________________________________________________________________________________________ 

Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic

Estudi de Seguretat i Salut

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20

etc)
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20

radial
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, 
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA 
L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS ENDERROC

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 3__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: EN L'ÚS D'EINES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: POLS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

tudi de Seguretat i Salut

Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Estudi de Seguretat i Salut

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC

POLS ENDERROC
POLS FIBRES D'AMIANT

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 15 /20

etc)
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20
I0000096 No fumar 15 /20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20

radial
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

Estudi de Seguretat i Salut

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS D´ENDERROC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: PROCESSOS DE TALL
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24

Estudi de Seguretat i Salut

I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES

Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

115/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

Estudi de Seguretat i Salut

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17

Estudi de Seguretat i Salut

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS 
MECÀNICS, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA REBAIX
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

Estudi de Seguretat i Salut

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS
__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1

servei
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

Estudi de Seguretat i Salut

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT 
A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

E03 FONAMENTS
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, 
AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

CAIGUDES A POUS O RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA
ELEMENTS FERRALLATS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10__________________________________________________________________________________________ 

Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

Estudi de Seguretat i Salut

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENCOFRATS

PANTALLAS FERRALLADAS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

MITJANS AUXILIARS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 

Estudi de Seguretat i Salut

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2   1   2
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1

servei
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS D'OBRA__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Estudi de Seguretat i Salut

Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE

Estudi de Seguretat i Salut

BASES PER A FONAMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000045 Formació 10 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL

ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA

TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

SOLDADURA ELÈCTRICA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: GASOS DE SOLDADURES
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ

MATERIAS INFLAMABLES
21 INCENDIS 1 3 3
Situació: SOLDADURES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20

etc)
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 19 /20 /21

radial
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2   3   4

Estudi de Seguretat i Salut
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS
FORMIGÓ FRESC
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE FORADAR FUSTA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA

TALL AMB RADIAL
ABOCAMENT DE FORMIGÓ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
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I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

Estudi de Seguretat i Salut

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL

OBJETOS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE FORADAR FUSTA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA

MANIPULACIÓ MATERIALS
ÚS DE RADIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: FORMIGONERA

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
D'ELEMENTS EN MUNTATGE

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS

Estudi de Seguretat i Salut

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 /11

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

Estudi de Seguretat i Salut

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES I MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TALL I AJUST DE PLANXES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1
Situació: SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

Estudi de Seguretat i Salut

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS EN SEC

MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic

Estudi de Seguretat i Salut

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE 
SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS I COLES

PIGMENTSI MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ 
DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS I COLES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS I COLES
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS I COLES

Estudi de Seguretat i Salut

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 13 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: NETEJA DEL SUPORT

Estudi de Seguretat i Salut

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA 
A BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

Estudi de Seguretat i Salut

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA

Estudi de Seguretat i Salut

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: EINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
__________________________________________________________________________________________ 
Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

141/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17

Estudi de Seguretat i Salut

E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB 
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E08 REVESTIMENTS
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2   3   4
Situació: ITINERARIS A OBRA
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: AMB FORMIGONERES

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA

EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: RADIAL

SERRA DE FORADAR D'AIGUA
MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: FORMIGONERA

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS

TALLS EN SEC
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
ÀREES DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

Estudi de Seguretat i Salut

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS 
I ENVERNISSATS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS

DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Estudi de Seguretat i Salut

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB 
UN ACABAT INDIVIDUALITZAT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS D'OBRA

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS
D'ESCALA
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES DE TALL

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Estudi de Seguretat i Salut

PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA

MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: COLES, MÀSTICS

AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS

ADITIUS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

Estudi de Seguretat i Salut

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

__________________________________________________________________________________________ 
Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS EN SEC

MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL EN SEC - POLS

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS

ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Estudi de Seguretat i Salut

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE 
LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: TALL PLANEJAT

RETIRAR RUNES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3

AL·LERGÈNIQUES)
Situació:
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES

Estudi de Seguretat i Salut

COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE 
FUSTA EXTERIORS O INTERIORS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS APROP VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS, RUNES

DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

E10.E02   TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
Situació: TALL, POLS

RETIRADA DE RUNA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Estudi de Seguretat i Salut

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

PERÍMETRE I VORES FORADADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: MANIPULAR MATERIALS

AJUSTOS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS

RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6

Estudi de Seguretat i Salut

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1__________________________________________________________________________________________ 

Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

158/233

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4
Situació: A LA MANIPULACIÓ

AL MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: A LA MANIPULACIÓ

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PER PULIT DE CANTELLS

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.)__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR

MATERIAL MAL APLEGAT
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB MATERIALS

TALLS EN LA MANIPULACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS

AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS

MANIPULACIÓ FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ

Estudi de Seguretat i Salut

DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: COLES I RESINES
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

E12.E02   CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

PROCÉS DE ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

PROCÉS DE ANCORATGES

Estudi de Seguretat i Salut

TALL MATERIAL CERAMICO
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: BUFADOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS

COLES
TALL DE MATERIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: COLES
CIMENTS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

instal.lació
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24

Estudi de Seguretat i Salut

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES 
I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR

MATERIALS MAL APLEGATS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES

ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: COLES

POLS
GASOS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: COLA
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17

Estudi de Seguretat i Salut

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA

DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS

EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

MATERIALS I EINES ACOPIATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: ÚS DE RADIAL

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3
Situació: GASOS SOLDADURA

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: FUITES DE GAS

BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA

21 INCENDIS 1 2 2
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)

PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

Estudi de Seguretat i Salut

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20

etc)
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21

radial

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

Estudi de Seguretat i Salut

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL

FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2
Situació: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1

servei
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

Estudi de Seguretat i Salut

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS 
I FLUÏDS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,

VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA

FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL·LERGÈNIQUES)

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Estudi de Seguretat i Salut

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20

etc)
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21

radial

E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS

Avaluació de riscos

Estudi de Seguretat i Salut

Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURES

DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1__________________________________________________________________________________________ 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

Estudi de Seguretat i Salut

I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E20.E03 CONDUCTORS
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, 
SEGURETAT PATRIMONIAL I PARALLAMPS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

PLATAFORMA DE TREBALL__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES

ANCORATGES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL__________________________________________________________________________________________ 

Enric Iglesias Fàbregas         Arquitecte Tècnic        col·legiat número:  8648 
931721586 / 654281662 e.iglesias@omplebuits.com - www.omplebuits.com

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l G

ay
o

24
/0

7/
20

20
S

ec
re

ta
ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

Estudi de Seguretat i Salut

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

E22.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL 
I TELECOMANDAMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Estudi de Seguretat i Salut

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA

VORES I BUITS EN COBERTA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS EN COBERTA

MANCA IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

Estudi de Seguretat i Salut

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4__________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

Estudi de Seguretat i Salut

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

Estudi de Seguretat i Salut

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos
Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: EN ÀREA DE TREBALL

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT III. AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

Estudi de Seguretat i Salut

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

1000000     PROTECCIONS INDIVIDUALS.
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import
10010 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos. 6,000 4,14 24,84

10056 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, amortitzables en
quatre usos.

6,000 10,87 65,22

10080 u Joc de botes impermeables amortitzable en dos usos. 6,000 34,64 207,84

10130 u Cinturó seguretat de suspensió amb un punt d'amarrament,
amortitzable en quatre usos.

2,000 17,62 35,24

10140 u Ulleres antipols antiimpacte. 6,000 22,18 133,08

10150 u Pantalla per a bufadura autògena, amortitzable en cinc
usos.

1,000 4,96 4,96

10170 u Màscara respiratòria antipols. 1,000 93,51 93,51

10180 u Protector auditiu. 2,000 47,08 94,16

10250 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló amb
cinturó elàstic.

6,000 20,78 124,68

Total:     783,53 Euros 

SET-CENTS VUITANTA-TRES AM CINQUANTA-TRES EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

2000000     PROTECCIONS COL·LECTIVES.
Codi Unitat Rendiment Preu Import
20041 m 46,000 5,63 258,98

20140 m

Descripció
Barana de protecció prefabricada tipus sergent

Xar a horitzontal de protecció en mòduls de 3x6 m. 
compostos per suports mordassa braços (amortitzable en 
vint usos) travessers i xàrcia (amotitzable en quinze usos), 
fins i tot col·locació i desmuntatge (quatre mòduls). 

35,000 9,32 326,20

20180 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set
usos totalment col·locada.

59,000 4,23 249,57

Total:     834,75 Euros 

VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE AM SETANTA-CINC EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

3000000     SENYALITZACIO.
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import
30120 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos totalment

col·locada.
10,000 14,49 144,90

30160 u Senyal  de tràfic pintada  sobre bossa de plàstic i col·locada
sobre bastidor metàl·lic, amortitzable en tres usos.

1,000 10,20 10,20

30170 u Con senyalització. 10,000 5,21 52,10

Total:     207,20 Euros 

DOS-CENTS SET AM VINT EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

5000000     FORMACIO SOBRE SEGURETAT.
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import
50030 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el traball. 1,000 105,00 105,00

Total:     105,00 Euros

CENT CINC EUROS
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

6000000     MEDICINA PREVENTIVA.
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import
60010 u Reconeixement mèdic obligatori. 6,000 41,15 246,90

60020 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris. 1,000 106,53 106,53

Total:     353,43 Euros 

TRES-CENTS CINQUANTA-TRES AM QUARANTA-TRES EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

7000000     EXTINCIO D'INCENDIS.
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import
7001000 u Extintor de pols eixut BCE de 6 kg carregado, amortitzable

en tres usos totalmente instalat.
2,000 47,05 94,10

7002000 u Extintor de pols eixut BCE de 12 kg carregat, amortitzable
en tres usos totalmente instalat.

2,000 62,67 125,34

Total:     219,44 Euros 

DOS-CENTS DINOU AM QUARANTA-QUATRE EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

8001000     RECURSOS PREVENTIUS
Codi Unitat Rendiment Preu Import
8001001 h

Descripció
Vigilancia Control del Recurs Preventiu. 10,000 20,89 208,90

Total:     208,90 Euros 

DOS-CENTS VUIT AM NORANTA EUROS 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Resum pressupost
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT IV AMIDAMENTS PRESSUPOST 

Reforma i millora dels accessos del Museu Romà situat entre els carrers Enric Granados i 
Vil·la Romana del municipi de Premià de Mar (fase II).  

Resum del pressupost
1000000 PROTECCIONS INDIVIDUALS. 783,53 Euros

2000000 PROTECCIONS COL·LECTIVES. 834,75 Euros

3000000 SENYALITZACIO. 207,20 Euros

5000000 FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 105,00 Euros

6000000 MEDICINA PREVENTIVA. 353,43 Euros

7000000 EXTINCIO D'INCENDIS. 219,44 Euros

8001000 RECURSOS PREVENTIUS 208,90 Euros

Total:         2.712,25 Euros 

DOS MIL SET-CENTS DOTZE $0% VINT-I-CINC EUROS 

Premià de Mar, D , 13 D 2019

Enric Iglesias Fàbregas 
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V. PLÀNOLS
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Escala

Data 11/12/2019

1:500

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

PROMOTOR

ENRIC IGLESIAS FÀBREGAS

ARQUITECTE TÈCNIC EMPLAÇAMENT/SITUACIÓ

ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT DE L'OBRA DE REFORMA I MILLORA DELS
ACCESSOS DEL MUSEU ROMÀ FASE II
C/ Enric Granados i Vil·la Romana de Premià de Mar.

Col·legiat núm.8648

01

Aprovat definitivament Junta de Govern Local 22 de juliol de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 30a2317b603b44b0ab9c80d747c95c67001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
lis

a 
A

lm
ir

al
l

G
ay

o
24

/0
7/

20
20

S
ec

re
ta

ri

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


C
arrer de Vil.la R

om
ana

Carrer d'Enric Granados

Carrer del Pilar

Carrer d'Enric Granados

-0.14

-1.39

-1.48

-0.89

-1.23

-0.36

-0.07

-1.51

PlaÃƒÆ’Ã†â€
RepÃƒÆ’Ã†â€

pendent 8.85%

pendent 9.80%

2.
00

1.55

1.
20

 +6.78m
-----

 +6.85m
---

 +6.84m
---

 +6.86m
---

 +6.92m
---

 +6.95m
---

 +6.80m
---

 +6.69m
-----

 +6.84m
-----

 +6.89m
---

 +6.82m
-----

 +6.87m
---

ACOPIOS ARMADURAS

1- TANCA PERIMETRAL
2- EXTINTOR
3- QUADRE ELÈCXTRIC
4- CASETES D'OBRA
5- ACOPI TERRES
6- ACOPI MATERIALS
7- SENYALITZACIÓ RASES
8- SENYALITZACIÓ SABATES
9- BARANES PERIMETRALS
10- PROHIBIT ACCÉS OBRA
11- XARXES HORITZONTALS
12- XARXES VERTICALS
13- ESCALES MANUALS
14- ESCALES DEFINITIVES
15- TORRETA FORMIGONAT
16- ACCÉS VEHICLES
17- ACCÉS VINANTS
18- FARMACIOLA
19- BASTIDA MÒBIL

1

2

9

6

IMPLANTACIÓ I ACCESSOS
La primera fase d'obra constarà del tancament, implantació i inici dels enderrocs
segons projecte.

Les zones en fase d'enderroc, moviment de terres o fonamentació on hi existeixin
riscos d'entrebancs es senyaliztaran amb malla taronja reflectant situada a 1,5
metres del límit de l'excavació.

El maquinista vigilará constantement els seus movimients pper evitar riscos
d'atropellaments.

L'ús de l'armilla reflectant en aquesta fase será sempre obligatoria.
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FASE FONAMENTACIÓ-ESTRUCTURA
S'excavaran les sabates amb maquinària petita i s'iniciarà el procés de construcció
de pilars des de les plataformes mòbils de tisora.

Les sabates de fonamentació es senyalitzaran amb malla taronja situada a 1,5
metres de el límit d'excavació i es mantindran sempre els riscos de talls de les
esperes protegits.

Per als treballs en altura i en coberta s'utilitzarà una bastida mòbil de tisora.

El maquinista vigilarà constantment els seus moviments per evitar riscos
d'atropellaments.

L'ús de l'armilla reflectant en aquesta fase serà sempre obligatòria.

El gruista veurà en tot moment la càrrega que transporta. La grua només serà
manipulada per personal amb carnet de gruista.
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ACOPIOS ARMADURAS

04

10

2

FASE DESENCOFRATS

Per a realitzar el formigonat de pilars s'utilitzaran torretes de formigonat des de la
part interior.

Es deixaran punts de subjecció definitius a la coberta plana per a la instal·lació de
línies de vida, a la quals es lligaran els operaris (amb arnès de seguretat) per a
realitzar els treballs; per a les següents fases s'instal·larà una barana perimetral
tipus sarjant, rematant els treballs des de mitjans auxiliars exteriors (bastides
tubulars).

Per realitzar treballs en altura en tota la zona d'actuació s'utilitzaran bastides
mòbils de tisora

Durant la fase d'encofrats es preveu el muntatge de baranes tipus sarjant i
baranes de forjat després de formigonar.

Les xarxes sota forjat no es retiraran fins al dia abans de el formigonat.

Les xarxes horitzontals sempre es trobaran avançades 1,5 metres de el límit de
l'encofrat muntat per l'operari estant així sempre protegit el risc de caiguda.

El gruista veurà en tot moment la càrrega que transporta. La grua només serà
manipulada per personal amb carnet de gruista.
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FASE ACABATS I TANCAMENTS

Es deixaran punts de subjecció definitius a la coberta per a la instal·lació de línies
de vida, a la quals es lligaran els operaris (amb arnès de seguretat) per a realitzar
els treballs; per a les següents fases s'instal·larà una barana perimetral tipus
sarjant, rematant els treballs des de mitjans auxiliars exteriors (bastides tubulars).

El tancament exterior es realitzarà des de bastides tubulars.

El gruista veurà en tot moment la càrrega que transporta. La grua només serà
manipulada per personal amb carnet de gruista.
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TELÈFONS D’EMERGÈNCIA

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1, 08330,
Premià de Mar, Barcelona

93 741 74 00

COMISSARIA DE POLICIA LOCAL
Carrer Ramon Llull, 41, 08330,
Premià de Mar, Barcelona

092
93 741 74 22

MOSSOS D’ESQUADRA 088
EMERGENCIES 112
BOMBERS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 080

BOMBERS MATARÓ
Pg. Ramon Berenguer III, 42; 08303 
Mataró

085
93 757 86 86

AMBULANCIES DEL CTSC (Centre del 
Transport Sanitari de Catalunya)

061

Ambulàncies Caballero del consorci 
sanitari i privades
C. Juan de la Cierva, 44-48;08302
Mataró

93 757 88 88

Servei d'urgències sanitàries, del Centre 
d'Atenció Primària El Maresme
Cami Mig, 36; 08303 Mataró

061
93 798 19 45

Hospital de Mataró
Carretera de Cirera s/n 08304 Mataró 93 741 77 00

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena Hospital,31; 08301 Mataró

93 758 28 00

COMPANYIES:
AI A 932 65 11 11
ENHER 900 77 00 77
FECSA 900 74 74 74
GAS NATURAL 900 75 07 50
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VI. DETALLS GRÀFICS
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Barana de seguretat per a protecció de pou
de registre obert, durant la seva construcció YCA025

2 113 43

t1
00

 c
m

d4
7c

m
d4

7c
m

1 mt50spa050f Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

2 mt50spa050k Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm.

3 mt50spa052a Muntant de fusta de pi de 7x7 cm.

4 mt50spa101 Clau d'acer.
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Passarel·la per a protecció de pas de
vianants sobre rases YCB040

1

1 mt50spm020lbs Passarel·la de vianants d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada
útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'alçada, amb travesser lateral i 2 orificis
de fixació de la plataforma al sòl.
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Topall per a protecció de camions durant la
descàrrega en vores d'excavació YCB060

123 t100 cm

1 mt50spa050l Tauló de fusta de pi, dimensions 25x7,5 cm.

2 mt07mee011a Elements d'acer amb protecció Fe/Zn 12c enfront de la corrosió, per acoblament d'estructures de fusta

3 mt07ala110gb Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie IPN 200, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, per
aplicacions estructurals.
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Barana de seguretat per a protecció de
vores d'excavació YCB070

2 3 541

t6
0 c

m

1 mt07aco010c Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S.

2 mt50spr046 Brida de niló, de 4,8x200 mm.

3 mt50spr045 Tap protector tipus bolet, per a protecció dels extrems de les armadures.

4 mt50spa050f Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

5 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
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Tancat de delimitació d'excavacions de
pilons o murs pantalla YCC020

1

t60

1 mt50vbe010dbk Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a
limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics.
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Tapa de fusta per a protecció de buit
d'excavació de fonamentació profunda YCC040

1 23

1 mt50spa050k Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm.

2 mt50spa050f Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

3 mt50spa101 Clau d'acer.
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Sistema provisional de protecció de buit
d'escala en construcció YCE030

13 22

t1
00

 c
m

1 mt50spb030g Guardacossos telescòpic de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster,
de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, amb serratge a dalt.

2 mt50spb050a Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud.

3 mt50spa050f Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.
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Sistema provisional de protecció de vora de
forjat, classe A YCF010

4332

d10º

1

d2
00

 cm

d4
7 

cm
d4

7 
cm

t1
00

 c
m

1 mt50spb060 Base plàstica per a guardacossos.

2 mt50spb030w Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40
mm de diàmetre i 1200 mm de longitud.

3 mt50spb050a Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud.

4 mt50spb070 Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'alçada, pintat al forn en epoxi-polièster.
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Sistema provisional de protecció de vora de
forjat, classe B YCF020

21 3 3 3 3 4

d30º

d2
5 

cm

d2
00

 cm

t1
00

 c
m

1 mt50spb060 Base plàstica per a guardacossos.

2 mt50spb030w Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40
mm de diàmetre i 1200 mm de longitud.

3 mt50spb050a Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud.

4 mt50spb070 Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'alçada, pintat al forn en epoxi-polièster.
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Empostissat de fusta per a protecció de
petit buit horitzontal de forjat YCH030

133 2

1 mt13blm010d Tauler de fusta de pi hidrofugada, gruix 22 mm.

2 mt50spa050f Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

3 mt50sph020 Claus plans d'acer de 20x100 mm.
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Xarxa de seguretat sota forjat amb sistema
d'encofrat continu YCI030

1 23

3

1 mt50sph010ba Xarxa de seguretat, de poliamida d'alta tenacitat, nuada. Corda de xarxa de calibre 4,5 mm. Energia de la
xarxa A2 (entre 2,2 i 4,4 kJ). Configuració de la xarxa quadrada.

2 mt50jpr070a Corda d'unió de polipropilè d'alta tenacitat, amb tractament als rajos UV, D=8 mm i càrrega de ruptura
superior a 7,5 kN.

3 mt50jpr040a Ganxo de fixació tipus S de 7 mm de diàmetre, d'acer galvanitzat en calent.
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Tap de plàstic per a protecció d'extrem
d'armadura YCJ010

1

1 mt50spr045 Tap protector tipus bolet, per a protecció dels extrems de les armadures.
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Xarxa vertical de protecció de les vores
perimetrals de l'estructura, tipus pantalla YCK010

3

1

2

4

1

1 mt50spr015 Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta tenacitat. Corda de xarxa de calibre 4 mm. Configuració de la
xarxa al rombe.

2 mt50jpr070a Corda d'unió de polipropilè d'alta tenacitat, amb tractament als rajos UV, D=8 mm i càrrega de ruptura
superior a 7,5 kN.

3 mt50spr050 Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, 60% de percentatge de tallavent, amb
orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

4 mt50jpr040d Ancoratge expansiu de 8x60 mm, d'acer galvanitzat en calent.
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Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de
cinta de polièster, fixada a suport de

formigó o metàl·lic
YCL150

21

1 mt50spl200b Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega de 25 kN, format per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, per a fixació a suport de formigó o
metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre.

2 mt50spl210b Cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems.
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Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de
cable d'acer, amb amortidor de caigudes YCL160

12 3

1 mt50spl305 Placa d'ancoratge d'acer galvanitzat, per a fixació mecànica a parament.

2 mt50spl005 Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 80 mm de
longitud.

3 mt50spl300b Línia d'ancoratge flexible, formada per 1 absorbidor d'energia amb indicador de tensió i indicador de nombre
de caigudes; 1 tensor i 20 m de cable, d'acer galvanitzat, de 8 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de
19 fils, amb premsat terminal amb casquet de coure, guardacable i connector en un extrem.
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Tanca traslladable amb porta incorporada YCR035

1 23

3

2

1 mt50spv021 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de
diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta
incorporada per a accés per als vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, inclús argolles per a unió de pals i
llengüetes per a cadenat.

2 mt50spv025 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

3 mt07ala111ba Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals.
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Llum portàtil YCS010

1

1 mt50spe010 Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de subjecció.
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Focus portàtil, per a interior YCS015

1

1 mt50spe015a Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable de
1,5 m.
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Focus portàtil, per a exterior YCS016

1

1 mt50spe015d Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de protecció, trípode telescòpic d'1,6 m
d'alçada i cable de 3 m.
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Quadre elèctric provisional d'obra YCS020

1

1 mt50spe020a Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució
amb dispositiu d'emergència, amb graus de protecció IP 55 i IK 07, 3 preses amb dispositiu de bloqueig i
els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris.
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Presa de terra independent per a instal·lació
provisional d'obra YCS030

3

1

2

5

4

1 mt35tte010b Elèctrode per a xarxa de connexió a terra courejat amb 300 m, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2
m de longitud.

2 mt35ttc010b Conductor de coure nu, de 35 mm².

3 mt35tta040 Grapa abraçadora per a connexió de pica.

4 mt35tta010 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.

5 mt35tta030 Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.
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Protecció contra projecció de partícules
incandescents YCT040

1 23

1 mt50spi030 Manta ignífuga de fibra de vidre.

2 mt50spr015 Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta tenacitat. Corda de xarxa de calibre 4 mm. Configuració de la
xarxa al rombe.

3 mt50spr060 Corda de lligat, D=13 mm i càrrega de ruptura superior a 30 kN.
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Baixant de runes YCV010

4

2

3

1

1 mt50spc010 Tub baixant de runa, de polietilè, de 49 cm de diàmetre superior, 40 cm de diàmetre inferior i 106 cm
d'alçada, amb suports i cadenes metàl·liques.

2 mt50spc020 Embocadura d'abocament, de polietilè, per a baixant de runa, de 49 cm de diàmetre superior, 40 cm de
diàmetre inferior i 86,5 cm d'alçada, amb suports i cadenes metàl·liques.

3 mt50spc030 Accessoris i elements de subjecció de baixant de runes.

4 mt50spa081a Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'alçada.
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Tendal plastificat per cobriment de
contenidor YCV020

1

1 mt50spc040 Tendal plastificat per a peu de baixant de runa, per cobriment de contenidor.
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