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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ÍNDEX
L’arquitecte:

BANDRES GRACIA, SANTIAGO

Núm. 17375/4

en aplicació del Reial Decret 1627/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de Construcció, i per encàrrec de:
Promotor:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de:
Detall:
Restauració de les cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn
i millora del conjunt del monestir de Sant Pere de Casserres
Emplaçament Monestir de Sant Pere de Casserres
Municipi:
Les Masies de Roda
Comarca:
Osona
Pressupost d´execució material:
90.702,75 €
Pressupost per a l´aplicació i execució de l´estudi
1.709,13 €
L´Estudi de Seguretat i Salut consta dels següents documents:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Memòria descriptiva
Plec de condicions generals
Plec de condicions particulars
Amidaments
Justificació de preus
Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost: aplicació de preus
Resum del pressupost
Gràfics
Plànols: Situació de les proteccions

En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en
aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les
propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes,
que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4 de
l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l´inici de l´obra,
pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en
la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral.
Barcelona, 30 d’abril de 2012
Signat l´ Arquitecte:
BANDRES GRACIA, SANTIAGO
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES

1.-Introducció.
1.1 Definició:
Treballs per aconseguir la total desaparició d’elements o parts determinades de l’edifici, que,
atés el seu mal estat de conservació, cal restaurar o reconstruir.
1.2 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat, els enderrocs, arrencades i desmuntatges de determinades
parts de l’edifici, són operacions delicades, que necessiten un seguiment especial per part
de tècnics competents.
Per tant, cal considerar:



La descripció minuciosa del mètode operatiu.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements que cal
enderrocar, arrencar o desmuntar.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de l’obra haurà de tenir:
 una programació de l’avançament de l’obra, atenent als paràmetres de seguretat, temps i
cost.
 una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense
cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per
poder realitzar de forma adequada i segura els treballs d’enderroc, arrencada o
desmuntatge.
 Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper”
etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i
de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder
moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies
d’evacuació.
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES MANUALS

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Els enderrocs, arrencades i desmuntatges manuals consisteixen a realitzar treballs
corresponents a l’eliminació i substitució d’elements determinats de l’edifici, amb l’auxili
d’eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de
terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
1.2 Descripció:
Els enderrocs, arrencades i desmuntatges s’han de realitzar de manera inversa al procés de
construcció, és a dir:
 Desmuntatge de les lloses de pedra de la coberta de l’ala de llevant
 Desmuntatge de la coberta de rajoles i peces ceràmiques de l’ala de llevant
 Desmuntatge parcial de carreus dels murs de contenció de llevant, per a la seva
restitució i consolidació.
 Desmuntatge parcial de carreus dels murs de les restes arqueològiques de l’antic forn,
per a la seva restitució i consolidació.
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes
sobre la volta de l’ala de llevant.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb
elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des
de les diferents plantes fins a la cota rasant del terreny, per facilitar, alhora, l’evacuació
exterior.
Per realitzar els treballs serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a
desenvolupar les subactivitats següents:
 operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
 conductors de maquinària per al transport.
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els
treballs:
 Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió
portacontenidors, grua mòbil, etc.
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una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense
cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per
poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines
elèctriques.
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES MANUALS

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
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Probabilitat Gravetat Avaluació
del Risc
ALTA
MOLT
CRÍTIC
GREU
ALTA
GREU
ELEVAT
MÈDIA
MOLT
ELEVAT
GREU
ALTA
GREU
ELEVAT
ALTA
GREU
ELEVAT
ALTA
LLEU
MEDI
MÈDIA
LLEU
BAIX
MÈDIA
LLEU
BAIX
BAIXA
LLEU
ÍNFIM
MÈDIA
MOLT
ELEVAT
GREU
BAIXA
LLEU
ÍNFIM
BAIXA
GREU
BAIX
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI
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OBSERVACIONS
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errors
d’aïllament a les màquines.
(27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell trencador
i risc causat pel nivell de soroll.
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES MANUALS

3.- Norma de Seguretat
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes
tasques amb la major seguretat possible.
Abans dels treballs:








L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals, i serà senyalitzat
convenientment amb els senyals de seguretat corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda
d’objectes.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb
marquesines, etc.
S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta
sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per
evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la
marquesina.
Es lligaran els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre els respectius
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la
senyalització de seguretat en el treball necessària.

Durant els treballs:







L’ordre dels treballs es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que els treballs
es realitzin al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a
la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5
metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts
mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en
tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat
l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre
dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com
a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar
les runes des de dalt.
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Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes
d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la
jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques,
murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es
dipositaran runes sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el
vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que
puguin ser afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal
acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar
al treballador, aquest emprarà guants de cuir.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de
demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar
que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran
d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no
fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o
tampons).

Després dels treballs:



Un cop realitzats els treballs s’haurà de fer una revisió general de l’edifici per observar
les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant el desmuntatge.
S’ha de deixar la zona neta, sense cap runa, podent així iniciar-se els treballs de
restauració de les cobertes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 1627/1997)
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES MANUALS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
 Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia
i entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
 Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida
amb un diàmetre mínim de la corda de 5 mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre
com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la
xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un
esforç de fins a 150 Kp..
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons
de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
 Senyal de perill indefinit.
 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d’advertència de risc elèctric.
 Senyal d’advertència de perill en general.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria de la cara.
 Senyal de protecció obligatòria de la vista
 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES MANUALS

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treball manual d’enderroc i desmuntatge pels operaris especialitzats:

Cascos.

Guants de cuir.

Botes de seguretat.

Cinturó de seguretat.

Ulleres panoràmiques (contra la pols).

Granota de treball.







Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.







Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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COBERTES

1. Introducció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part superior
de les voltes, protegeixen l’interior de l’església i l’ala de llevant de les inclemències del
temps.
1.2 Observacions generals
Una vegada s’hagi finalitzat el desmuntatge de les cobertes antigues de l’ala de llevant es
restaurarà de nou tota la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració.
Pel que fa a les cobertes de l’església es faran treballs de tractament cromàtic de les lloses
noves, col·locades en una fase anterior de les obres de restauració del monestir, amb
pintures de silicat de potasi pur i consolidant-diluient de silicat pur.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la restauració de la coberta, amb
aquesta finalitat es farà ús del sistema d’elevació més adequat.
En la restauració de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el
lloc on s’estigui realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les
instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’aigua i electricitat.
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COBERTES INCLINADES DE LLOSES

1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de la
volta, al vessant interior de la teulada de l’ala de llevant del monestir, amb un pendent
superior al 30%, per facilitar l’evacuació de l’aigua.
1.2 Descripció:
La coberta inclinada es construirà sobre un suport inclinat constituït per:
 capa de formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland,
de 10 cm de gruix mitjà, amb malla electrosoldada d’acer inoxidable.
 membrana impermeabilitzant, amb dues làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
 capa de protecció amb morter i malla de PVC.
 col·locació de lloses de pedra originals, procedents del desmuntatge.
Per realitzar la restauració de la coberta serà imprescindible considerar el següent equip
humà :
 Gruistes.
 Paletes.
 Operaris especialistes en impermeabilitzacions.
També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris:
 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”, per
al transport auxiliar, etc.
 Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
 Eines manuals.
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la coberta, o, com alternativa,
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre
de la cota més alta de la coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la restauració de la coberta s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per
a l’execució de l’ obra restant.
PROCÉS
El personal encarregat de la restauració de la coberta haurà de conèixer els riscos
específics en l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per restaurar la coberta amb la major
seguretat possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent
nivell durant la restauració de la coberta :
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el
projecte, l’ampit perimetral.
 S’haurà d’instal·lar en tot el perímetre de la coberta les corresponents baranes de
seguretat.
 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements
constructius o mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a
punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
 També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin
entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
 O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant
la col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix,
amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a
aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà
una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora
amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta,
i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
 Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material es realitzarà
mitjançant Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri
s’hissarà convenientment lligats o encintats en el corresponent palet.
 Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest
cas es retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s.
 L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm.
Sobrepassant l’escala 1 metre l’alçada a guardar.
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La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà
mitjançant passarel·les de 60 cm. d’amplària.
Les xapes hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.
Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters,
silicones) s’omplirà de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats
per evitar que rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a
facilitar la seva manipulació.
Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i
inflamables, en aquesta zona també hi haurà un extintor de pols química seca.
Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva
ventilació.
Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels
encenedors de segellament.
S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis.
El material de coberta (arlites, formigons, lloses, etc.) s’hissaran sobre plataformes
emplintades, segons són enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els
paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant
sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els
plàstics, cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran
immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la restauració de la coberta deuran emprar casc de seguretat,
guants de cuiro, granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre
intensitats i curts circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor
diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectes a un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut
en la volta o una fusta convenientment clavetejada al cantó de la façana. L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a distància
màxima.
 Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta clavada sobre les voltes
 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
 Bastides.
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons
de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d'ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d'advertència de risc elèctric.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests
es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs de transport:

Cascos de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.






Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.








Pels treballs del ram de paleta :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de la
volta, al vessant exterior de la teulada de l’ala de llevant del monestir, amb un pendent
superior al 30%, per facilitar-ne l’evacuació de l’aigua.
1.2 Descripció:
La coberta inclinada es construirà sobre un suport inclinat constituït per:
 capa de formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland,
de 10 cm de gruix mitjà, amb malla electrosoldada d’acer inoxidable.
 membrana impermeabilitzant, amb dues làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
 capa de protecció amb morter i malla de PVC.
 col·locació de teules àrabs velles de recuperació.
Per realitzar la reparació de la coberta serà imprescindible considerar el següent equip
humà :
 Paletes.
També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris:
 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”, per
al transport auxiliar, etc.
 Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
 Eines manuals.
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la reparació de la coberta s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per
a l’execució de l’ obra restant.
PROCÉS
El personal encarregat de la reparació de la coberta haurà de conèixer els riscos específics
en l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per reparar la coberta amb la major seguretat
possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent
nivell durant la reparació de la coberta :
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el
projecte, l’ampit perimetral.
 S’haurà d’instal·lar en tot el perímetre de la coberta les corresponents baranes de
seguretat.
 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements
constructius o mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a
punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
 També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin
entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
 O una bastida de façana: posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant
la col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix,
amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a
aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà
una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora
amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta,
i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
 Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material es realitzarà
mitjançant Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri
s’hissarà convenientment lligats o encintats en el corresponent palet.
 Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest
cas es retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s.
 L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm.
Sobrepassant l’escala 1 metre l’alçada a guardar.
 La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà
mitjançant passarel·les de 60 cm. d’amplària.
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El material de coberta (teules, morters, etc.) es repartirà per la coberta evitant
sobrecàrregues puntuals sobre la volta del campanar.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els
plàstics, cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran
immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la reparació de la coberta deuran emprar casc de seguretat,
guants de cuiro, granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre
intensitats i curts circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor
diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectes a un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut
en la volta o una fusta convenientment clavetejada al cantó de la façana. L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a distància
màxima.
 Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta clavada sobre les voltes
 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
 Bastides.
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons
de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d'ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d'advertència de risc elèctric.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests
es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs de transport:

Cascos de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.
 Pels treballs del ram de paleta :

Cascos de seguretat.

Guants de cuir.

Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Cinturó de seguretat, si s’escau.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
7.
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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MAÇONERIA

1. Introducció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per elements d’obra de fàbrica de pedra, com murs de contenció
de l’entorn i murs de les restes arqueològiques de l’antic forn del monestir.
1.2 Observacions generals
Una vegada s’hagi finalitzat el sanejament i desmuntatge parcial de pedres dels murs, es
repararan de nou, amb reposició de totes les peces desmuntades, i amb l’objectiu de
restaurar-los i consolidar-los.
Pel que fa als murs de contenció, es sanejaran prèviament, eliminant totes les arrels i restes
d’arbres i vegetació que els parasiten i en causen la degradació i inestabilitat.
Els carreus i pedres dels murs de les restes arqueològiques de l’antic forn del monestir, que
hagin de ser desmuntats per eliminar l’arbre existent, es documentaran i numeraran
prèviament per tal de col·locar-los de nou en el mateix lloc.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la restauració dels murs, amb
aquesta finalitat es farà ús del sistema de transport de material i elevació més adequat.
En la restauració dels murs només s’ha de muntar les proteccions col·lectives en el lloc on
s’estigui realitzant l’obra.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les
instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’aigua i electricitat.

27

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

CONSOLIDACIÓ DE MURS DE PEDRA

1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements d’obra de fàbrica de pedra, com murs
de contenció de l’entorn i murs de les restes arqueològiques de l’antic forn del monestir.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
 Reparació de fissures, previ repicat i sanejament dels elements solts, segellat amb
morter de calç.
 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb pedres de recuperació
col·locades amb morter de calç, seguint les proporcions, filades i disposició dels
paraments originals.
 Segellat d’esquerdes en paraments de pedra amb morter de calç.
1.2 Descripció:
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Reparació de fissures:
 Neteja i preparació de la zona a tractar.
 Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts.
 Segellat de les fissures i els junts amb morter de calç.
 Retirada de la runa, i transport de la mateixa a l’abocador.
Reposició de peces:
 Neteja i preparació de la zona a tractar.
 Repicat dels elements inestables o despresos.
 Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal.
 Preparació de l’espai necessari per a col·locar les peces de nou.
 Humitejat dels paraments i les peces.
 Col·locació de les peces amb morter de calç, i rejuntat.
Segellat d’esquerda, o d’esquerda i fissures:
 Neteja i preparació de la zona a tractar.
 Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l’esquerda.
 Rentat de l’esquerda.
 Injecció de morter de calç segons l’ordre establert.
Per realitzar la restauració dels murs serà imprescindible considerar el següent equip
humà :
 Paletes.
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També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris:
 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”, per
al transport auxiliar, etc.
 Estris: bastides, proteccions col·lectives i individuals, etc.
 Eines manuals.
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació del
risc
ELEVAT
INFIM
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de consolidació dels murs de pedra de
contenció i de les restes arqueològiques de l’antic forn del monestir, s’haurà d’assegurar
que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució
de l’ obra restant.
PROCÉS
El personal encarregat de la consolidació dels murs haurà de conèixer els riscos específics
en l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per restaurar la coberta amb la major seguretat
possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent
nivell durant la restauració de la coberta :
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el
projecte, l’ampit perimetral.
 S’haurà d’instal·lar en tot el perímetre de les bastides les corresponents baranes de
seguretat.
 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements
constructius o mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a
punts forts del mur, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
 O una bastida de façana : posat que a la construcció s’hagi realitzat mitjançant la
col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb
la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta
planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una
plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb
una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i
l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
 Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material es realitzarà
mitjançant Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri
s’hissarà convenientment lligats o encintats en el corresponent palet.
 Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest
cas es retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s.
 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters,
silicones) s’omplirà de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
 A cada moment la zona es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics,
cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran
immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.
 Els operaris que realitzin les obres deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
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El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre
intensitats i curts circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor
diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectes a un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut
en la volta o una fusta convenientment clavetejada al cantó de la façana. L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a distància
màxima.
 Bastides.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d'advertència de risc elèctric.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests
es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs de transport:

Cascos de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.






Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.








Pels treballs del ram de paleta :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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TRACTAMENT CROMÀTIC DE LES LLOSES DE PEDRA

1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura mineral al silicat de potasi pur, amb
consolidant-diluent de silicat pur, sobre la superfície de les lloses de pedra noves,
col·locades a les cobertes de l’església, mitjançant diferents capes aplicades en obra, amb la
finalitat d’aconseguir un efecte de veladura o d’igualar les tonalitats de la pedra nova amb la
pedra nova amb la pedra antiga de les lloses originals de les teulades dels absis i del
presbiteri.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
 Tenyit reintegrador i/o veladura de les lloses de pedra.
1.2 Descripció:
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
 Preparació de la superfície a tractar.
 Aplicació successiva, amb els intervals d’assecatge, de les capes de producte
necessàries.
Per realitzar el tractament cromàtic dels murs serà imprescindible considerar el següent
equip humà :
 Restaurador de béns mobles.
 Ajudant de restaurador de béns mobles.
També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris:
 Estris: bastides, proteccions col·lectives i individuals, etc.
 Eines manuals.
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
ALTA

GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació del
risc
ELEVAT
INFIM
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI

ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de tractament cromàtic de la coberta
s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l’execució de l’ obra restant.
PROCÉS
El personal encarregat dels treballs haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per al tractament cromàtic de les lloses de la coberta amb la
major seguretat possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent
nivell durant la restauració de la coberta :
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el
projecte, l’ampit perimetral.
 S’haurà d’instal·lar en tot el perímetre de les bastides les corresponents baranes de
seguretat.
 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements
constructius o mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a
punts forts del mur, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
 O una bastida de façana : posat que a la construcció s’hagi realitzat mitjançant la
col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb
la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta
planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una
plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb
una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i
l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
 Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material es realitzarà
mitjançant Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri
s’hissarà convenientment lligats o encintats en el corresponent palet.
 Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest
cas es retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s.
 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters,
silicones) s’omplirà de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
 A cada moment la zona es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics,
cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran
immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.
 Els operaris que realitzin les obres deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
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El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre
intensitats i curts circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor
diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectes a un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut
en la volta o una fusta convenientment clavetejada al cantó de la façana. L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a distància
màxima.
 Bastides.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d'advertència de risc elèctric.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests
es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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CONSOLIDACIÓ DE MURS DE PEDRA

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs de transport:

Cascos de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.






Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.








Pels treballs del ram de paleta :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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ELEMENTS AUXILIARS

ESCALES DE MÀ.









A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar
engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva
part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de
desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC













El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a
una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de
esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de
manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió
es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de
protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de
tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas
de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar
sota un ombràcul.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de
mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15
metres dels martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com
també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
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No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al
circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal,
granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte,
mascareta antipols i protectors auditius.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA






Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es
troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús,
pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc
“dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el
seu ús com a transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

BOMBEIG DE FORMIGÓ










L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat
en aquest tipus de treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se
les parts susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris
alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de
taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la
mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat,
serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o
sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la
canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els
dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i
desmuntant tot seguit la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a
elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.
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S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de
tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits
elèctrics apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la
bolcada.

SERRA CIRCULAR








S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per
realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall,
mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment
entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha
de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es
dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre
maquinària.

ARMADURES











S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que
garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona
d’ubicació propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels
ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el
magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller
de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i
endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es
trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on
s’estigui realitzant la soldadura.
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El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar
convenientment aïllat de les seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la
normativa d’oxitallada.

PASSAREL·LES








L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de
disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà
relliscós.
Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

FORMIGONERES PASTERES













Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a
una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el
risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la
grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny
donant-li un cert vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de
perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES
PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o
“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o
atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície
d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al
mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc
d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per
moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar
connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
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Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de
realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els
conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per
netejar els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

BOMBAMENT DEL MORTER









L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat
en aquest tipus de treball.
La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un
tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà
dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions
internes.
Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar
canonades) tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del
conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els
mecanismes de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del
circuit.
En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i
desmuntarà a continuació la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja,
a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol
altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”






En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat,
per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per
amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de
tenir la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de
recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després
del muntatge.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
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S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
característiques de la Grueta tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de
la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres
espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi
subjecte en cas de falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti
la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el
llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin
convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona
(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es
trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa
d’advertència de càrrega suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de
l’alimentació elèctrica.

CARRETÓ ELEVADOR





Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar el carretó fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment
paletitzada, fleixada i ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
No s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de
recórrer.
S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
S’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
S’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues
paletitzades).
No s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
No es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància
prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
S’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del
carretó amb la càrrega que es transporta.
Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
Sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de
terra.
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En moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal
sonor intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb
les assegurances reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin
en punt mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el
carretó es troba en un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de
deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra
les inclemències del temps.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL








Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de
càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar
i que aquesta estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les
forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les
càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades
sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de
comandament en posició neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al
seu camí que pugui provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa,
controlant la seva estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens
situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el
pes del palet i del toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no
es dificulti la circulació.
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En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc
previst d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant
per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta
dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar
atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de
comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:
 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és
possible un aparellador o arquitecte tècnic.
 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si
aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà
clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre
materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,
teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest
verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de
muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides
tubulars.
 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents
elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la
possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es
realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es
pendran les següents mesures:
Se sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la
descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes
de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts
 Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Se sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia
elèctrica.
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Posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants
sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
Ús:
 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de
qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra
intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui
inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense
l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.
 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble
aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i
endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant
la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest
fet comporta.
Desmuntatge:
 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en
presència d’un tècnic competent.
 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals
s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora
convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera
convenientment lligades.
 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan
abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un
altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió,
es procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.
Emmagatzemant :
 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del
temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejarlos fins i tot pintar-los si calgués.
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S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i
un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i
eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS.







No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5
metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la
barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

PISTOLA FIXA-CLAUS









El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de
l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on
dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres
antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

PERFORADORA PORTÀTIL






El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte
de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de
protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament
restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina
perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
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No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i
produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un
punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà
mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil
mentre està connectada a la xarxa elèctrica.

MÀQUINA DE TREPAR.




En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris
deuran emprar ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar
les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari
deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor
elèctric.

ESMOLADORES ANGULARS











S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenirlos.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques
de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de
una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc,
sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la
màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar
de suports especials propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la
màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.
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No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell
de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la
cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals
o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la
protecció corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del
tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil,
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços
laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que
ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb
una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els
treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a
protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al
soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si
n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si
el nivell del soroll així ho requereix .

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra,
considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
 mòduls prefabricats, o
 construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I
estaran equipats amb seients i casellers individuals.
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per
cada 10 treballadors.
 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima
d’una dutxa per cada 10 treballadors.
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inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació
mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15
treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m.
d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació,
calefacció i il·luminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor),
i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un
mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al
treball.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra
que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització
segons la temporada.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció
personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si
l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà
de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles
aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.
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VIII.2
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas,
del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en
el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells
de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi de seguretat i salut serà requisit
necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia
municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es
farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la
inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
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Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien,
desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la
seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el
segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la
seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en
els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat
pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i
Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de
projectes o òrgans equivalent.

56

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la
direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia
a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en
l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure
el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en
les Administracions públiques competents.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES,
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:
Aspectes generals.


REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940
B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.



REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.



PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T.
23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.



ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost
de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.



ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de
1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.



REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.



ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.



REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.



ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16
de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.



LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.
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REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997
B.O.E. 31 de Gener de 1997



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ
MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.



FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.



PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.



EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12
de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30
de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E.
de 7 d'Agost de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
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NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.


IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost
de 1.940.



PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre
B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Instal·lacions elèctriques.


REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.



INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.


REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.



EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.



REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de
Novembre de 1.981.



REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.



I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988.
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.



I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de
1.990.
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I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.



I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)


COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994
y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30
de maig de 1997

Senyalitzacions.


DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

Varis.



QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.
CONVENIS COL·LECTIUS.
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.-E.N. 166: 1996

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.

U.N.E.-E.N. 169: 1993

Protecció individual
ultravioletes.

dels

ulls:

Filtres

per U.N.E.-E.N. 170: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i
assaigs.
Part 1: Orelleres.

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i
assaigs.
Part 1: Taps.

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la U.N.E.-E.N. 458: 1994
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de U.N.E.-E.N. 344: 1993
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball
d'ús professional
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Especificacions pel calçat de seguretat d'ús U.N.E.-E.N. 345: 1993
professional.
Especificacions
professional.

pel

Especificacions
professional.

pel

calçat

calçat

de

de

protecció

d'ús U.N.E.-E.N. 346: 1993

treball

d'ús U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i
CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en U.N.E.-E.N. 358: 1993
posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada.
Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
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Equips de protecció individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, U.N.E. 81 233: 1991
assaigs, marcat.
E.N. 136: 1989
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces U.N.E. 81281-1: 1989
facials. Connexions per rosca estàndard.
E.N. 148-1: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces U.N.E. 81281-2: 1989
facials. Connexions per rosca central.
E.N. 148-2: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces U.N.E. 81281-3: 1992
facials. Connexions roscades de M45 x 3.
E.N. 148-3: 1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, U.N.E. 81282 : 1991
assaigs, marcat.
E.N. 140: 1989
Equips de protecció respiratòria.
partícules. Requisits, assaigs, marcat.

Filtres

contra U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i U.N.E. 81285 : 1992
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
E.N. 141: 1990
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire U.N.E.-E.N. 138:1995
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt
broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire U.N.E.-E.N. 139:1995
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants U.N.E.-E.N. 149:1992
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
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PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N. 374-1:1995
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N. 374-3:1995
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència
a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995
Requisits generals pels guants.

U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la U.N.E.-E.N. 421:1995
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs U.N.E.-E.N. 60903:1995
elèctrics.

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.

U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació U.N.E.-E.N. 348:1994
del comportament dels materials a l'impacte de petites E.N. 348: 1992
partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics U.N.E.-E.N. 467:1995
líquids. Requisits de prestacions de les robes que
ofereixin una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les U.N.E.-E.N. 470-1:1995
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de U.N.E.-E.N. 510:1994
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
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Roba de protecció. Protecció contra la calor i les U.N.E.-E.N. 532:1996
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de
la flama.
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VIII.3
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina
de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis .................................................... > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de
la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla .................................................... 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
- > 20°C ........................................................... 10 min
- 10°C - 20°C ...................................................... 20 min
- 0°C - 10°C .......................................................... 1 h
- - 5°C - 0°C ......................................................... 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm ......................................... 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm ......................................... 13 mm

70

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries
per a la seva correcta col.locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0AC - CABLES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics
o funiculars.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros 160 kp/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre
+ 0,05 mm
- Llargària:
- Fins a 400 m + 5%
- > 400 m + 20 m/1000 m

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i
etiquetats amb les següents dades:
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36-710-84 1R "Cables de acero para usos generales."
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives
longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves
propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del
fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:
┌─────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre │ Àrea de la secció │ Massa │
│nominal e │ transversal S
│
│
│ (mm)
│
(mm2)
│ (Kg/m) │
│──────────│────────────────────│─────────│
│
6
│
28,3
│ 0,222
│
│
8
│
50,3
│ 0,395
│
│ 10
│
78,5
│ 0,617
│
│ 12
│
113
│ 0,888
│
│ 14
│
154
│ 1,21
│
│ 16
│
201
│ 1,58
│
│ 20
│
314
│ 2,47
│
│ 25
│
491
│ 3,85
│
│ 32
│
804
│ 6,31
│
│ 40
│
1260
│ 9,86
│
└─────────────────────────────────────────┘
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Característiques mecàniques de les barres:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació │
│
│
│ fy (N/mm2)
│unitaria │de rotura
│fs/fy
│
│
│
│
│de rotura│(sobre base │
│
│
│
│
│fs(N/mm2)│de 5
│
│
│
│
│
│
│diàmetres
│
│
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│
│B 400 S
│Soldable
│ >= 400
│>= 440
│>= 14%
│>= 1,05 │
│B 500 S
│Soldable
│ >= 500
│>= 550
│>= 12%
│>= 1,05 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Lìm elàstic│ Resist │Relació
│Allarg.de │Allarg │Relació│
│
│ Re (MPa) │a la
│Re-real/
│rotura
│total │Rm/Re │
│
│
│tracció │Re-nominal │(s/base de │càrrega│
│
│
│
│Rm (MPa) │
│5 diametres│màxima │
│
│──────────│───────────│─────────│────────────│───────────│───────│───────│
│B 400 SD │ >= 400
│>= 480
│>= 1,20
│>= 20%
│
9% │>= 1,20│
│
│
│
│
│
│
│<= 1,35│
│B 500 SD │ >= 500
│>= 575
│>= 1,25
│>= 12%
│
8% │>= 1,15│
│
│
│
│
│
│
│<= 1,35│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Composició química:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anàlisis │
C
│Ceq (segons UNE 36-068)│
P
│
S
│
N
│
│UNE 36-068│ %màx. │
%màx.
│ %màx. │ %màx. │ %màx. │
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│
│Colada
│ 0,22 │
0,50
│ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│
│Producte │ 0,24 │
0,52
│ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065)
Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm
>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm
>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm
>= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm
>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm
>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm
>= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm
>= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm
>= 96% secció nominal
- Massa ± 4,5% massa nominal
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- Ovalitat:
┌─────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal e │ Diferència màxima │
│
(mm)
│
(mm)
│
│
6
│
1
│
│
8
│
1
│
│
10
│
1,50
│
│
12
│
1,50
│
│
14
│
1,50
│
│
16
│
2,00
│
│
20
│
2,00
│
│
25
│
2,00
│
│
32
│
2,50
│
│
40
│
2,50
│
└─────────────────────────────────────────┘

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats
(armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de
les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels
assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del
terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros
< 1%

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón
armado."
UNE 36-065-00 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales
de ductilidad para armaduras de hormigón armado.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148 - ROBA DE TREBALL

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l'aparell auditiu.
- Proteccions per a l'aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l'ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la
seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de
12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de
diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
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La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari
i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó
2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminarse suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que haurann de reunir els EPI per a garantir la
seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les
definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i
instal.lació de bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i
desplaçamentg de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d' obres i instal.lacions industrials.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les
activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
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Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides.
Obres de demolició d'obra grossa.
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge.
Obres d'ensostrat.
Treballs d'estructura metàl·lica.
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
Treballs de transformació de materials lítics.
Manipulació i tractament de vidre.
Revestiment de materials termoaïllants.
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos
derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient
calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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Treballs de muntatge elèctric.
Treballs de manteniment elèctric.
Treballs d'explotació i transport elèctric.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis,
etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 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.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 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 condicones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d’unes instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o 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.
- Data de caducitat.
- Tipus i número de fabricació.
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat
acreditada, si procedeix.
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant
AENOR els següents extrems:
Responsabilitat de la Direcció Obligatori
Sistemes de qualitat
Obligatori
Control de la documentació
Obligatori
Identificació del producte
Obligatori
Inspecció i assaig
Obligatori
Equips d’inspecció, amidament i assaig
Obligatori
Estat d’inspecció i assaig
Obligatori
Control de productes no conformes
Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori
Registres de qualitat
Obligatori
Formació i ensinistrament
Obligatori
Tècniques estadístiques Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
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correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada:
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les
condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei:
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC:
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments:
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial
per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants:
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants
que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils:
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils:
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada
sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric:
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra,
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin
de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids:
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres),
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint
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en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics:
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la
salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d’evacuació.
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants,
aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç.
El
disseny,
construcció,
muntatge,
protecció
i
manteniment,
assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de:
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge.
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge.
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge,
càrrega física, temps…
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser
bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament
o funcionament.
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de
pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta
operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
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Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és
dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a
document amb les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o
component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels
requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de
càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
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manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ:
m de llargària necessaria subministrada en obra.
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS,
LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o 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.
- Data de caducitat.
- Tipus i número de fabricació.
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada,
si procedeix.
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant
AENOR els següents extrems:
Responsabilitat de la Direcció
Obligatori
Sistemes de qualitat
Obligatori
Control de la documentació Obligatori
Identificació del producte Obligatori
Inspecció i assaig Obligatori
Equips d'inspecció, amidament i assaig Obligatori
Estat d'inspecció i assaig Obligatori
Control de productes no conformes
Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega
Obligatori
Registres de qualitat
Obligatori
Formació i ensinistrament Obligatori
Tècniques estadístiques
Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
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correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada:
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les
condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei:
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC:
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades
parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments:
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per
a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants:
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants
que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils:
Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils:
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric:
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions,
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició
a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones
o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids:
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres),
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en
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compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics:
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la
salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants,
aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç.
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització
dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de:
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge.
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge.
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge,
càrrega física, temps...
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o
funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta
operativitat i eficàciaa preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l'elevació.
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Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o
component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat
de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ:
m de llargària necessaria subministrada en obra.
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS,
LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
B15A - MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o 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.
- Data de caducitat.
- Tipus i número de fabricació.
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada,
si procedeix.
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant
AENOR els següents extrems:
Responsabilitat de la Direcció
Obligatori
Sistemes de qualitat
Obligatori
Control de la documentació Obligatori
Identificació del producte Obligatori
Inspecció i assaig Obligatori
Equips d'inspecció, amidament i assaig Obligatori
Estat d'inspecció i assaig Obligatori
Control de productes no conformes
Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega
Obligatori
Registres de qualitat
Obligatori
Formació i ensinistrament Obligatori
Tècniques estadístiques
Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
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correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada:
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les
condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei:
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC:
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades
parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments:
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per
a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants:
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants
que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils:
Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils:
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric:
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions,
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició
a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones
o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids:
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres),
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en
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compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics:
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la
salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants,
aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç.
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització
dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de:
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge.
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge.
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge,
càrrega física, temps...
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o
funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta
operativitat i eficàciaa preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l'elevació.

145

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o
component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat
de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ:
m de llargària necessaria subministrada en obra.
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS,
LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d’unes instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o 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.
- Data de caducitat.
- Tipus i número de fabricació.
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat
acreditada, si procedeix.
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant
AENOR els següents extrems:
Responsabilitat de la Direcció Obligatori
Sistemes de qualitat
Obligatori
Control de la documentació
Obligatori
Identificació del producte
Obligatori
Inspecció i assaig
Obligatori
Equips d’inspecció, amidament i assaig
Obligatori
Estat d’inspecció i assaig
Obligatori
Control de productes no conformes
Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori
Registres de qualitat
Obligatori
Formació i ensinistrament
Obligatori
Tècniques estadístiques Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
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correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada:
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les
condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei:
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC:
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments:
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial
per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants:
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants
que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils:
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils:
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada
sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric:
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra,
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin
de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids:
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres),
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint
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en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics:
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la
salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d’evacuació.
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants,
aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç.
El
disseny,
construcció,
muntatge,
protecció
i
manteniment,
assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de:
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge.
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge.
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge,
càrrega física, temps…
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser
bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament
o funcionament.
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de
pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta
operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
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Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és
dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a
document amb les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o
component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels
requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de
càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
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manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ:
m de llargària necessaria subministrada en obra.
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS,
LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització
>= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures
>= 345 g/m2
Puresa del zinc
>= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes ± 2 mm/m
- Planor ± 1 mm/m
- Angles ± 1 mm

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials auxiliars per a reixats metàl.lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés
el pal del reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla

d'immersió contínua, que forma
2 m d'alçària amb bastiment de
metàl.lica.
d'acer.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització
>= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures
>= 345 g/m2
Puresa del zinc
>= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen
el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de
suport i els mecanismes d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària
- Diàmetre
- Rectitud

± 1 mm
± 1,2 mm
± 2 mm/m
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 - ACER EN BARRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │
Ganxos i patilles
│
│
│──────────────────────────────│──────────────────────────│
│
│
D <= 25 mm │
D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│
B 400
│
10 D
│
12 D
│
4 D
│
7 D
│
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│
B 500
│
12 D
│
14 D
│
4 D
│
7 D
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de
complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament
>= 3 D
>= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb
l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense
danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els
riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel
SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a
aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure
entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els
EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una
avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents
per a la seva eliminació o control.
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o
altres circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions
individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus
propers a un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar
o desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels
treballadors.
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o
la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura,
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es
realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
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Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a
impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació
i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.
LONA:
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses.
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser
de teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan
absolutament prohibits).
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS:
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m.
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de
persones i objectes.
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas
d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí
de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut
perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500
N/M2. ( 150 kg / m2).
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal
motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i
vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim
elastoplàstic.
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA:
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure
superior a 7 m. Quan el recorregut final de les runes a evacuar estigui comprès
dins del límit d’una llum vertical de 15 m fins el contenidor de recepció,
s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per
a evacuació de runes (MAUP).
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat.
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana
reglamentària de seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual
abast de personal circumdant, per al material abocat des de les cotes superiores.
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada
tres plantes (màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material
acumulat, en cada planta intermitja d’apilament parcial.
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES:
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat,
amb llum de retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de
retancat perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com
a components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes.
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals
descobertes (ex. cel oberts) es col·locarà immediatament per sota del sòl
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transitable, una xarxa de seguretat, ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o
nervis estructurals inferiors, segons les circumstàncies.
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el
nivell
del
paviment,
que
redueixin
l’eficàcia
de
la
barana
perimetral
reglamentària, degut que el traçat de la previsible paràbola de caiguda, passa pel
damunt del passamans o ampit de la barana.
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny,
segons càlculs de l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat
homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície,
per prevenir la meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment
de „bolos“.
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat.
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu
disseny el pes i l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents
components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents
aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i
vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim
elastoplàstic.
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES:
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció
de forats verticals a façanes o horitzontals a sostres.
L'execució
de
sostres
amb
encofrats
recuperables
(puntals
metàl·lics
+
portasotaponts + sotaponts + regletes + passadors + taulers) hauran de disposar
inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus tenis de
resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones
i objectes en desplaçar els taulers de fusta.
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa
reciclada de seguretat) per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell
entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i laterals dels muntants
d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió.
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de
desencofrat, en paral·lel, i a la part més baixa del SPC de forques i xarxes
verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a desencofrar,
es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades
reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels
sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. Les
xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat,
amarraments laterals i ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys
ancorats verticalment en façana als nans (“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de
seguretat del sistema.
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir
energia d’impacte tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de
treball, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat
horitzontal inicial i la massa de l’objecte desplaçat.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim
elastoplàstic.
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PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA:
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva
idoneïtat en les condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un
muntant vertical (de 8 m de llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat
(de 2 m de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer
(de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat,
pintat per a immersió o epoxit.
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està
composat per una Ω d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre
sostres.
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per „caliquenyos“
d’acer corrugat Ø 8, cada 0,50 m.
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons
norma EN 1263 - 1, col·locats al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment,
cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones o objectes des del sostre
superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida
d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans („caliquenyos“) d’ancoratge i
embossament inferior del pany embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el
sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell sostre per
al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements
entre si, capaç de resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225
kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de la zona d’embossament,
a una velocitat de 9,8 m/seg.
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC
de Forques i Xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes
despresos des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu
disseny el pes i l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a
resultat de l’acció del campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i
vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim
elastoplàstic.
Muntatge:
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les
soleres de plantes baixa i un sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà
un passador a l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit
horitzontal.
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es
tracta de forques comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials
generals i eines de construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de
seccions insuficients).
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant
cordó passant de poliamida d’alta tenacitat Ø 6.
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida
d’alta tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud.
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació.
Ancoratge
inferior
d’embossament
de
recollida
de
les
xarxes
als
nans
(„caliquenyos“) embeguts en el cantell del primer sostre.
NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de
treball, i el seu immediat inferior (6 m en total).
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no
homologades o reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat
pròpia, que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es
col·locaran per panys independents, ancorats als nans („caliquenyos“) embeguts en
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el cantell del sostre, en aquelles zones afectades pel despreniment dels elements
d’encofrat horitzontal.
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra,
s’executaran seguint els moviments realitzats a la primera.
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les
caigudes d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de
muntatge i desmuntatge, les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva.
NOTA: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït,
si s’ha previst al projecte, per passarel·les perimetrals en voladís, tipus
consola o mènsula de suport per xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC
contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà preceptiva l’homologació o
certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les
recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel
projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PROTECCIÓ DE CAPITELL:
Unitat de quantitat protegida d’acord amb la D.T.
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O APLEC DE
MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX:
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T.
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ:
m2 de superficie protegida d’acord amb la D.T.
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL PERIMETRE DE LA
FAÇANA:
m linial de llargària protegida d’acord amb la D.T.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H15A - ELEMENTS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
Per a garantir la seva eficàcia només cal un adequat disseny, correcta col·locació
i regular manteniment. A diferencia dels EPI, no necessiten la intervenció activa
de les víctimes potencials, perquè resultin operatius.
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control apantallades pel
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a
aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure
entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els
EPI previstos per a la realització de l'operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s'ha realitzat una
avaluació dels riscos que això comportaria i si s'han pres les mesures pertinents
per a la seva eliminació o control.
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o
altres circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment
protegits, hauran d'adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions
individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar
o desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels
treballaadors.
Els SPC no hauran de sotmetre's a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o
la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura,
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es
realitzaran després d'haver aturat l'activitat.
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Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a
impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
característiques i grandària adequats a l'operació a realitzar. La seva col·locació
i transport no haurà d'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i manteniment, fixats pel
projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CARCASA DE MALLA:
m2 de superfície realment protegida segons les indicacions de la D.T
PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES
ANTIRETROCÈS DE FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE GRUA:
unitat segons amidament de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1215/97 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.
REAL DECRETO 1435/92 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 legislacionesde los estados miembros sobre
máquinas.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones
de seguridad en la indústria de la edificación
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.
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VIII.4
PRESSUPOST
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VIII.5
AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

PRESSUPOST

Data: 24/05/12

Obra

01

Pressupost 001

Capítol

01

Seguretat i Salut

Pàg.:

1

1 H1411111

U

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

6,01

4,000

24,04

2 H142BA00

U

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l´encebament d´arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

17,14

1,000

17,14

3 H1422120

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,33

4,000

33,32

4 H1487350

U

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P - 9)

6,10

4,000

24,40

5 H1455710

U

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P 4)

1,94

10,000

19,40

6 H1461122

U

Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 5)

11,10

4,000

44,40

7 H1473203

U

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P 6)

107,23

2,000

214,46

8 H147D203

U

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360 (P - 7)

141,47

2,000

282,94

9 H147RA00

M

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de
cinturó de seguretat (P - 8)

2,59

10,000

25,90

10 H1512007

M

Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs (P 10)

12,03

50,000

601,50

11 H15151A1

m2

Protecció collectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

4,54

36,500

165,71

12 H152D801

M

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)

9,14

28,000

255,92

TOTAL

Capítol

01.01

1.709,13

euros
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VIII.6
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/05/12

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

22,06000

€

A0140000

h

Manobre

18,28000

€

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/05/12

Pàg.:

2

MATERIALS

B1511215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,12000

€

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre

0,11000

€

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/05/12

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

€
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
Rend.: 1,000
6,01
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812
______________________________________________________________________________________________________________

P-1

H1411111

U

€
Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
Rend.: 1,000
8,33
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE
EN 168
______________________________________________________________________________________________________________

P-2

H1422120

U

€
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
Rend.: 1,000
17,14
partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
______________________________________________________________________________________________________________

P-3

H142BA00

U

€
Parella de guants d´alta resistència al tall i a
Rend.: 1,000
1,94
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica
al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
______________________________________________________________________________________________________________

P-4

H1455710

U

€
Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb
Rend.: 1,000
11,10
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques
______________________________________________________________________________________________________________

P-5

H1461122

U

€
Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
Rend.: 1,000
107,23
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE
______________________________________________________________________________________________________________

P-6

H1473203

U

€
Sistema anticaiguda composat per un arnès
Rend.: 1,000
141,47
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360
______________________________________________________________________________________________________________

P-7

H147D203

U

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/05/12

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

€
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D,
Rend.: 1,000
2,59
per a sirga de cinturó de seguretat
______________________________________________________________________________________________________________

P-8

H147RA00

M

€
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
Rend.: 1,000
6,10
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340
______________________________________________________________________________________________________________

P-9

H1487350

U

€
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les
Rend.: 1,000
12,03
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el
desmuntatge inclòs
______________________________________________________________________________________________________________

P-10

H1512007

M

P-11

H15151A1

m2

Protecció collectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

4,54

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

A0121000

h

Oficial 1a

0,100

/R x 18,28000
/R x 22,06000

=

1,82800

=

2,20600

Subtotal:

4,03400

4,03400

Materials
B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre

2,700

B1511215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200

x 0,11000
x 0,12000

Subtotal:

=

0,29700

=

0,14400

0,44100

0,44100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06051

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,53551
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,53551

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/05/12

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

€
Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de
Rend.: 1,000
9,14
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs
______________________________________________________________________________________________________________

P-12

H152D801

M
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VIII.7
QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/5/2012

Pàg.:

1

P-1

H1411111

U

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

6,01

€

P-2

H1422120

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

8,33

€

P-3

H142BA00

U

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

17,14

€

P-4

H1455710

U

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

1,94

€

P-5

H1461122

U

Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques
(ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

11,10

€

P-6

H1473203

U

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
(CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

107,23

€

P-7

H147D203

U

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 360
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

141,47

€

P-8

H147RA00

M

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

2,59

€

P-9

H1487350

U

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

6,10

€

P-10

H1512007

M

Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge
inclòs
(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

12,03

€

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/5/2012

Pàg.:

2

P-11

H15151A1

m2

Protecció collectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

4,54

€

P-12

H152D801

M

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

9,14

€
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VIII.8
QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

H1411111

H1422120

H142BA00

H1455710

H1461122

H1473203

H147D203

U

U

U

U

U

U

U

Data: 24/05/12

Pàg.:

1

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,01

€

Sense descomposició

6,01000

€

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

8,33

€

Sense descomposició

8,33000

€

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

17,14

€

Sense descomposició

17,14000

€

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

1,94

€

Sense descomposició

1,94000

€

Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,10

€

Sense descomposició

11,10000

€

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

107,23

€

Sense descomposició

107,23000

€

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 360

141,47

€

Sense descomposició

141,47000

€

P-8

H147RA00

M

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat
Sense descomposició

2,59
2,59000

€
€

P-9

H1487350

U

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,10

€

Sense descomposició

6,10000

€

Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge
inclòs

12,03

€

P-10

H1512007

M

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-11

H15151A1

m2

Data: 24/05/12

Pàg.:

2

Sense descomposició

12,03000

€

Protecció collectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,54

€

B1511215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80

0,14400

€

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre

0,29700
4,09900

€
€

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,14

€

Sense descomposició

9,14000

€

Altres conceptes
P-12

H152D801

M
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PRESSUPOST: APLICACIÓ DE PREUS

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

PRESSUPOST

Data: 24/05/12

Obra

01

Pressupost 001

Capítol

01

Seguretat i Salut

Pàg.:

1

1 H1411111

U

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

6,01

4,000

24,04

2 H142BA00

U

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l´encebament d´arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

17,14

1,000

17,14

3 H1422120

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,33

4,000

33,32

4 H1487350

U

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P - 9)

6,10

4,000

24,40

5 H1455710

U

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P 4)

1,94

10,000

19,40

6 H1461122

U

Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 5)

11,10

4,000

44,40

7 H1473203

U

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P 6)

107,23

2,000

214,46

8 H147D203

U

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360 (P - 7)

141,47

2,000

282,94

9 H147RA00

M

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de
cinturó de seguretat (P - 8)

2,59

10,000

25,90

10 H1512007

M

Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs (P 10)

12,03

50,000

601,50

11 H15151A1

m2

Protecció collectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

4,54

36,500

165,71

12 H152D801

M

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)

9,14

28,000

255,92

TOTAL

Capítol

01.01

1.709,13

euros

RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 24/05/12

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Seguretat i Salut
1.709,13
Obra

01

Pressupost 001

1.709,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.709,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 001
1.709,13
1.709,13

euros
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Bastides de façana
Perspectiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barana de cantonada
Travesser
Diagonal de punt fix
Sòcol
Passador
Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana
Escala d'alumini
Marc
Suport d'iniciació
Placa
Plataforma metàl·lica

1
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Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1.
Placa
2.
Diagonal
3.
Travesser
4.
Barana
5.
Barana de cantonada
6.
Marc
7.
Plataforma
8.
Plataforma amb trapa
9.
Entornapeu
10.
Entornapeu
11.
Suplement barana
12.
Peu de barana
B. DETALL

2
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Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1.

Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán
d´enclavaments( mordasses o passadors de fixació ).

3
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Baranes de seguretat
Amb sergent 2

A.
B.
C.

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3

4
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Xarxes Horitzontals
Subjectada mitjançant ganxos al forjat

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75
AGanxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa.
BGanxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,
durant muntatge i retirada de la xarxa.
CCorda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes.
DPany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.).
ELlas amb protecció.
FAncoratges principals de la xarxa.

5
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb anella en cantell al forjat

A. FORCA SIMPLE.
1.
Corda perimetral trenada a la malla
2.
Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100
3.
Llaç de mariner
4.
Corda de poliamida d = 10 mm.
5.
Secció 80 x 40 x 1,5 mm.
6.
Ancoratge
7.
Falca d´immobilització
8.
Enllaç encadellat.

6

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detall d'anella de subjecció

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1.
d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
2.
Encofrat de bora
3.
Doblegat posterior per a enfilar la forca
B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
4.
Sostre o llosa
5.
Encofrat de bora.
6.
d 16 mm unit a l'armat del cércol.
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Marquesines
De fusta amb perfils metàl·lics

A. PLANTA
1.
Bigues de fusta 20 x 9 cm.
2.
Entaulonat clavat
3.
Tram inclinat 30
4.
Tram horitzontal
5.
Sostre o llosa
6.
Tirant d´ancoratge al forjat
B. SECCIÓ
7.
Entaulonat per clavat
8.
Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.
9.
Sostre o llosa
10.
Tirant d´ancoratge al forja

8
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Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1.
Punt de recolzament
2.
Esglaons engalavernats
3.
Travesser d'una sola peça
4.
Base
5.
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6.
Mínim 1 m.
B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

9
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Tanques
Tanca peatonal

A.
B.
C.

Planta
Alçat
Perfil

10
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Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A.
1.
2.
E.

PERSPECTIVA
Falca
Puntal
Runa

B.
E.

PERFIL
Runa

11

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei del Patrimoni Arquitectònic

Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A.

SECCIÓ

B.
1.
2.

DETALL
Puntals
Variable

12
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Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

A.
B.
1.

PLANTA
Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2.
Tapa de fusta armada clavada
C.CARA INTERNA

13
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Tapes en forats de forjats
Malla electrosoldada en capa superior

1.

Malla electrosoldada en capa superior.

14
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Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a l´edifici ( petita potència )
Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

B.

15
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Senyalització
Advertiment

16
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Senyalització
Prohibició

17
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Senyalització
Obligació
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