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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, mentre duri l'execució 
d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i 
malalties professionals. Aquest estudi haurà de servir per donar unes directrius 
bàsiques a l'empresa adjudicatària de l'obra per tal de dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret RD 1627/97. 

El Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, sobre "Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció" estableix les disposicions a seguir i llur àmbit 
d'aplicació. A més, en aquesta obra s'han de complir obligatòriament totes les 
disposicions vigents desenvolupades a partir de la llei de prevenció de riscos laborals. 
Les obligacions afecten tant el personal de l'obra com l'aliè, en tot el relacionat amb 
riscos d'accidents, malalties professionals, instal·lacions d'higiene, benestar dels 
treballadors i seguretat i senyalització del trànsit de la mateixa obra i del de fora. Es fa 
constar l'obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 
encara que no se li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l'atenció i dedicació a la 
seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris per tal que 
aquesta sigui suficient. 

En base a l'article 7 i en aplicació de l’ESS el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions que conté aquest document. El PSS s'haurà d'aprovar, 
per part del coordinador de seguretat i salut (CSS), abans de l’inici de l'obra. 
Es recorda que és obligatori, sempre que sigui factible, que en els centres de treball 
cal que hi hagi un Llibre d'incidències per al seguiment del PSS. Qualsevol anotació 
feta en el llibre s'haurà de donar a conèixer a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de 24 hores. A més, s'ha de recordar que segons l'article 15 del RD 
1627/97, els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.  

Abans de començar els treballs el promotor haurà d'avisar l'autoritat laboral competent, 
segons el model inclòs en l'annex III del RD 1627/97. El CSS mentre duri l'execució de 
l'obra, o qualsevol integrant de la direcció facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà paralitzar l'obra parcial o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractista i als representants dels treballadors. 

Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximirà de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 
(article 11). 

 

1.1 Principis generals d’aplicació durant l’execuci ó de l’obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva  
recollits en l'article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats següents: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
o L'elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint el compte les  

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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o El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
per tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

o La delimitació i habilitació de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
o L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
o La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi a l'obra o a prop seu. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els 
següents: 

1. L'empresa aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d'acord 
amb els principis generals següents: 

- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos des de l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de llocs 

de treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els seus 
- efectes en la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la individual. 
- Donar les instruccions que calgui als treballadors. 
 

2. L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar els treballs. 

 
3. L'empresa adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin determinades 
mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d'aquests 
riscos sigui substancialment inferior als que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte als seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte als seus socis, l'activitat dels quals consisteixi 
en la prestació del seu treball personal. 
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2 IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

2.1 Situació, promotor, termini d’execució i mà d’o bra  

L'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es denomina “Projecte de 
millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, 
Tarragona (Tarragonès). La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del 
projecte, per la qual cosa no es considera  necessària la seva repetició en aquest 
annex. 

El promotor de l'obra és el titular dels terrenys. El pressupost d’execució material de 
l’obra és de 95.683,37 euros. 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a 
l’obra serà de 4 persones. 
 

3 AUTORS 

 
Rosa Cabal Blanch, enginyera tècnica forestal, com a redactora i directora del projecte 
de referència, elabora també el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   
 

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1 Procés productiu d’interès a la prevenció  

Deixant de banda les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra 
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997, s'enumeraran a continuació els 
riscos particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres treballs. 
S'haurà de posar una atenció especial en els riscos més freqüents en les obres, com 
són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, i s'haurà d'adoptar a cada moment la 
postura més apropiada pel treball que s'hagi de fer. A més, s'ha de minimitzar el risc 
d'incendi en tot moment. 

Les unitats d'obra definides en el projecte d'execució tenen l'objectiu de millorar la 
massa forestal i, més concretament, el de millorar l’hàbitat del savinar existent en 
l’extrem occidental de l’àmbit terrestre de l’espai d’interès Natural de Tamarit-Punta de 
la Móra . Els treballs seran essencialment els següents: 

 
• Tractaments silvícoles de millora de les masses de savinar: tallada d'arbres, 

desbrancat, escapçat, poda, estassada, arrossegament de llenya i tractament 
de restes vegetals. 

 
Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d'obra, s'ha considerat 
convenient agrupar-les com es recull anteriorment. Cal entendre que dins d’aquestes 
s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com ara el transport de maquinària i 
de persones, la senyalització dels treballs, etc. 

D'altra banda, els riscos, mesures preventives i equipaments de protecció de qualsevol 
treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest estudi, 
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s'haurà de seguir per allò que ofereixi més garanties en aquell moment, d'acord amb 
els progressos que es donin en matèria de seguretat i salut. 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
4.2 Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 
 
4.3 Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
 
4.4 Mitjans auxiliars 

- Eines de tall (podall, destral, tisores de podar i estassabarders). 
- Eines de colpejar i cargolar (martell, claus, cargols, tornavís). 
 
 
4.5 Maquinària 

- Motodesbrossadora. 
- Motosserra. 
 
 
4.6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inhe rents o incorporats al mateix 

procés constructiu  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiv“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), Reglas generales de seguridad para 
máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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5 MEDI AMBIENT LABORAL 

5.1 Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals 
convindrà prendre un seguit de mesures: 

- Pluja: es prendrà especial atenció al estat del terra, per les possibles 
relliscades que es puguin donar, sobretot en les zones rocoses. En aquest 
sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la maquinaria especialment en 
zones amb pendents. 

- Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a 
sotavent i lluny de les zones amb arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 
 
5.2 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor……………………………........... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts………….. ……          72 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)……... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu ................................... 60-75 dB 
Camions i dumpers ...................................... 80 dB 
Excavadora .................................................. 95 dB 
Grua autoportant ......................................... 90 dB 
Martell perforador ........................................ 110 dB 
Tractor d’orugues ........................................ 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ........................ 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ......................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .......................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

1) Supressió del risc en origen. 
2) Aïllament de la part sonora. 
3) Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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5.3 Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 
Treballs de la fusta i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
5.4 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4) Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5) Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6) Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7) Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8) Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9) Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10) Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11) Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

6 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

1) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

2) Lliurar el material, no tirar-lo. 
3) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 

4) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

5) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
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6) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

7) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

8) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

1) Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
� Automatització i mecanització dels processos. 
� Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

2) Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
� Utilització d’ajudes mecàniques. 
� Reducció o redisseny de la càrrega. 
� Actuació sobre l‘organització del treball. 
� Millora de l’entorn de treball. 

3) Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
� Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
� Ús correcte dels equips de protecció individual. 
� Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
� Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2) Assentar els peus fermament. 
3)   Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4) Mantenir l’esquena dreta. 
5) Subjectar l’objecte fermament. 
6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7) Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
 
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

1) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
2) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
3) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
4) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
5) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
6) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de  ones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

12) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a  condició que sigui conegut o convingut per l’equip.  

 

7 ANÀLISI DE RISCOS DELS LLOCS DE TREBALL AMB LA MA QUINÀRIA 

INCLOSA  

7.1 Mesures de protecció col·lectiva 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives per davant de les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 
auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
De manera general s'exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 
col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 
apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s'exposen detalladament 
per cada cas concret en els propers apartats. 
 
- Preveure que els cotxes o vehicles de transport de persones a l’obra han de 

quedar aparcats en la direcció i sentit de sortida de la zona, de manera que en cas 
d‘emergència, la fugida no es retardi per haver de fer maniobres. 

- Disposar d’un pla d’emergències per a evacuació de la zona de l’obra en cas 
d’incendi, d’accidents o altres urgències. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
tasques i circulació dins de l'obra. 

- Senyalització de les obres perilloses. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a dins de 

l'obra com en relació als vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure per al pas de la maquinària al voltant de la zona excavada. 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants 

corresponents. 
- Fonaments correctes de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
bloqueig, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de solucions d'execució en l'estat real dels elements (subsòls, 

edificacions veïnes, etc.) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions dels fonaments i pantalles de protecció 

de rases. 
- Ús de paviments antirelliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i desmunts per evitar la caiguda d'objectes quan es puguin 

esdevenir riscos (xarxes, lones, etc.). 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes correctament instal·lades. 
- Les persones que treballin amb màquines o eines no ho faran soles, almenys hi 

haurà dues persones treballant a la mateixa zona. 
 
 
7.2 Anàlisis de riscos dels llocs de treball 

 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 

B – baixa LP – lleugerament perjudicial T – trivial 

M – mitjana P – perjudicial TO – tolerable 

A – alta EP – extremadament perjudicial M – moderat 

I – important   

IN – intolerable 

 
7.2.1 Tots els llocs de treball 

A. Mesures preventives tipus per a qualsevol lloc de treball 

- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques abans i durant la jornada de 
treball. 

- No prendre medicaments sense prescripció facultativa, en especial els que 
produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 
treball. 

- Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 
- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 

les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables de fred i vent. 
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7.2.2 Peó motoserrista fent tala, poda baixa, desbrancat i escapçat d’arbrat amb 
motoserra 

A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó motoserrista fent tala, poda, desbrancat i escapçat d’arbrat amb motoserra 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN  

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament 

X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X     X  

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
 
B. Mesures preventives 

- Col·locar la motoserra sobre el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que 
qualsevol persona està suficientment allunyada abans de posar en marxa la 
màquina. 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. 
- Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- No substituir la frontissa per una tall excessivament gran. 
- Evitar el treball conjunt de més d'una persona sobre un mateix arbre. 
- Seguir els diagrames de circulació establerts a l'obra. 
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- En tallar branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, en trossejar-
lo sobre terrenys amb pendent, situar-se sempre al costat segur (part superior 
del pendent). 

- Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l'espasa de la 
motoserra per l'altre costat del tronc enganxat a ell. 

- No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa 
sacsejada a la màquina ("cop de retrocés") que sovint obliga a l'operari a 
deixar-la anar sense control. 

- Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s'ha de tenir en 
compte que al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

- Parar el motor per desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar 
el trasllat amb el fre de cadena posat. 

- Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els 
diferents talls (com a mínim un cop i mig l'alçada del tronc a abatre). 

- Durant l'abatiment donar la veu d'avís quan es doni el tall de l'abatiment. 
- Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a 

cobert d'un possible suposat de relliscada o ruptura del tronc. 
- Utilitzar el giratoris per girar els troncs. 
- Utilitzar la gana de raser de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc. 
- Quan s'utilitzi la palanca d'enfonsament es mantindrà l'esquena recta i les 

cames flexionals mentre es realitza l'esforç. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 

dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 
- Quan sigui necessari apropar-se a un motoserrista avançar de cara per tal que 

pugui observar-nos. 
- Evitar l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 

incompatibles amb l'activitat. 
- Organitzar el treball de forma que els motoserristes estiguin separats entre ells 

un mínim de l’altura dominant dels arbres. 
- Emprar la motoserra de potència adequada a cada tasca: podar i talar arbres 

petits amb motoserres petites i talar arbres grans amb motoserres més potents. 
 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Pantaló de motoserrista amb protecció contra els talls. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motoserrista amb protecció contra talls (quan sigui necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motoserra 

- Fre de cadena. 
- Captor de cadena. 
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- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
 

7.2.3 Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 
 
A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X X    X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X       

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X   X     

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
B. Mesures preventives 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a tallar. 
- Utilitzar SEMPRE la motodesbrossadora amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- Evitar el treball conjunt i proper de més d'una persona. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la 

motodesbrossadora. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
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- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 
dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 

- Quan sigui necessari apropar-se a un motodesbrossador avançar de cara per 
tal que pugui observar-nos. 

- S'evitarà l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 
incompatibles amb l'activitat. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat per sota la pantalla. 
- Pantaló de motodesbrossador amb protecció contra els cops. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motodesbrossador amb protecció contra cops (quan sigui 

necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema amb protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motodesbrossadora 

- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
- Topalls al capçal. 
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7.2.4 Peó manipulant fusta per arrossegar-la i reunir-la 
 
A. Avaluació dels riscos 

Peó manipulant cabrestant i fusta per arrossegar-la i reunir-la 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament X    X   X    

3. Caiguda d’objectes per manipulació X X    X   X   

4. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

5. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

6. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

7.  Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines  X   X    X   

8. Cops/talls/abrasions per objectes o eines   X  X     X  

9. Projecció de fragments o partícules  X   X    X   

10. Atrapaments per o entre objectes  X  X    X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles X     X   X   

12. Sobreesforços   X X     X   

13. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Incendis  X   X   X X   

17. Accidents per éssers vius X     X   X   

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

19. Exposició a soroll X   X    X    

20. Exposició a vibracions X   X    X    

 
B. Mesures preventives 

- Revisar cada dia el cable abans de començar el treball. 
- No manipular el tambor metre aquest estigui en funcionament. 
- No manipular el cable amb les mans nues. 
- Estirar el cable en una posició que no forci l’esquena, sinó fent força amb les 

cames. 
 
C. Proteccions individuals 

- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de seguretat per quan se surt de la maquinària. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat amb punta de ferro i sola antirelliscant. 
- Botes d'aigua per a terrenys enfangats. 
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- Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat dels cables i cabrestants 

- El cabrestant ha de disposar d’accionament amb fre. 
- Els cables estaran lliures de defectes. Coques, oxidació, filferros trencats, 

fluixos o desgastats, distorsions, etc. 
- Els extrems han de tenir incorporats “guardacabos” adequats. 
- Carcassa protectora de les parts mòbils internes. 
- El ganxo ha de disposar d’un pestell de seguretat. 

 
7.2.5 Peó acordonant o movent restes vegetals 

Peó acordonant restes vegetals 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X  X    X    

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació X    X   X    

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines   X X     X   

9.  Projecció de fragments o partícules X   X   X     

10. Sobreesforços  X   X    X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X   X    X   

12. Incendis  X   X    X   

13. Accidents per éssers vius X    X   X    

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

14. Fatiga física  X   X    X   
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B. Mesures preventives 

- Organitzar el treball de forma que en fer l’acordonament no es facin operacions 
de tala ni poda a prop. 

- Fer postures ergonòmiques. 
- Emprar eines de manipulació llargues que redueixin la necessitat d’ajupir-se. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Pantaló de protecció contra els cops. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant o guants antitall, en funció de l’eina. 
- Jaqueta de protecció contra talls, si hi ha perill de tall a aquesta alçada. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al 

cos o algun altre element de vestir que faci visibles els treballadors els uns als 
altres. 

- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Graella de protecció per evitar projeccions d’estelles. 
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7.2.6 Conductor de camió amb o sense grua 
 
A. Avaluació dels riscos 

Conductor de camió amb o sense grua 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del 
risc Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell X    X   X    

2. Caigudes de diferent nivell  X   X    X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament  X    X    X  

4. Caiguda d’objectes per manipulació X   X   X     

6. Trepitjades sobre objectes X   X   X     

7. Cops o xocs contra objectes immòbils  X  X     X   

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de 
màquines  X   X    X   

9. Cops/talls per objectes o eines X   X   X     

10. Atrapaments per o entre objectes X    X   X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles  X    X    X  

12. Sobreesforços X   X   X     

13. Exposició a temperatures ambientals extremes X   X   X     

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

17. Accidents per éssers vius X   X   X     

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X    X    X  

 
B. Mesures preventives per als treballs de càrrega i descàrrega de camions 

- Abans de començar la feina demani que li donin guants i manyoples de cuir. 
- Utilitzi sempre el calçat de seguretat. 
- Segueixi sempre les instruccions del cap de l'equip. 
- Si ha de guiar les càrregues en suspensió faci-ho mitjançant cables de govern 

lligats a elles. Eviti empènyer-les directament amb les mans. 
- No salti a terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc 

greu. 
- Als conductors dels camions se'ls lliurarà la normativa de seguretat. D'aquest 

lliurament en quedarà constància per escrit. 
- Les màquines que s'utilitzin en aquesta obra portaran una farmaciola portàtil de 

primers auxilis, ubicada en lloc resguardat per tal que es conservi net. 
- Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin a l'obra. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més 

d'haver instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques 
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immobilitzadores a les quatre rodes en prevenció d'accidents per fallada 
mecànica. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, 
per un especialista coneixedor del procediment més adequat. 

- El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat. 
- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els 

pesos de la manera més uniformement repartida possible. 
- L'accés i circulació interna de camions a l'obra s'efectuarà tal com es descriu 

en els plans d'aquest pla de seguretat. 
- Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran en els llocs 

senyalats en els plànols per això. 
- Tots els camions dedicats al transport de materials per a l'obra estaran en 

perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió 

seran dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari. 
- El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es 

cobrirà amb una lona en previsió d'enfonsaments. 
- A les brigades encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions se'ls 

lliurarà la normativa de seguretat, de la qual cosa en quedarà constància 
escrita. 

- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 
les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables com amb fred i vent. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat per quan se surti del camió. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera de ferro. 
- Vestit de treball. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de protecció. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Farmaciola individual. 
- Faixa de protecció lumbar. 
-     Màscara antipols.  

 

8 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrencia d’operacions diverses que es desenvolupen 
uccessivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
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b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferencia 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salud dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 

9 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementariació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
1. Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
2. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
3. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
4. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.  
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
S’estableix expressament que les obres que es realitzin a la vora de qualsevol dels 
camins, encara que aquests siguin poc transitats, estaran degudament senyalitzades 
al camí o pista, sobretot quan es prevegi que alguna operació es realitzi des del camí.  
 

10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS INCLOSA  

10.1 Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s'incorpori a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ a començar el treball que s'haurà de repetir al cap d'un any. S'analitzarà 
l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que 
no prové de la xarxa pública d'aigües de la població. 
 
 



         Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)       
                                                                                                Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

24 

10.2 Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L'obra disposarà d'una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l'obra i haurà de 
tenir el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
A més hi haurà les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de 
l’obra. 

A l'inici de l'obra s'informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de 
traslladar-se els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, 
d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a les urgències, 
ambulàncies, taxis, etc., per garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat de 
possibles accidentats o per a qualsevol altra emergència: 

 
Emergències de la Generalitat:112 
Bombers de la Generalitat de Catalunya: 085 

 
 
10.3 Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l'obra, tant per al seu personal com per a 
tercers, serà el CSS, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de 
seguretat i salut necessàries, independentment que estiguin previstes a l'ESS, tal i 
com s'ha exposat al principi d'aquest estudi.  
 

11 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l'obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre 
els mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d'adoptar-hi si 
es dóna el cas. Es treballarà la seguretat i higiene en el treball i la formació en matèria 
de prevenció de riscos laborals específics per a treballadors forestals. Aquesta 
formació estarà impartida per un enginyer de forests amb coneixements específics. 
També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 
Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. 
 

12 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a 
l’ESS, el contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi 
comunicat explícitament. Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i 
materials precisos per assegurar el seu compliment. 
 

13 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MUAP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MUAP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària 
i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
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simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús.  
 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per 
al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ( EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball 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 utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MUAP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixen normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, pel seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  



         Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)       
                                                                                                Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

26 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’ produeixi, raonablement, la seva carència.  
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  
 
 
 
 
Lleida, setembre de 2011 

 

L’alumne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cabal Blanch 
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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, mentre duri l'execució 
d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i 
malalties professionals. Aquest estudi haurà de servir per donar unes directrius 
bàsiques a l'empresa adjudicatària de l'obra per tal de dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret RD 1627/97. 

El Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, sobre "Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció" estableix les disposicions a seguir i llur àmbit 
d'aplicació. A més, en aquesta obra s'han de complir obligatòriament totes les 
disposicions vigents desenvolupades a partir de la llei de prevenció de riscos laborals. 
Les obligacions afecten tant el personal de l'obra com l'aliè, en tot el relacionat amb 
riscos d'accidents, malalties professionals, instal·lacions d'higiene, benestar dels 
treballadors i seguretat i senyalització del trànsit de la mateixa obra i del de fora. Es fa 
constar l'obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 
encara que no se li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l'atenció i dedicació a la 
seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris per tal que 
aquesta sigui suficient. 

En base a l'article 7 i en aplicació de l’ESS el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions que conté aquest document. El PSS s'haurà d'aprovar, 
per part del coordinador de seguretat i salut (CSS), abans de l’inici de l'obra. 
Es recorda que és obligatori, sempre que sigui factible, que en els centres de treball 
cal que hi hagi un Llibre d'incidències per al seguiment del PSS. Qualsevol anotació 
feta en el llibre s'haurà de donar a conèixer a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de 24 hores. A més, s'ha de recordar que segons l'article 15 del RD 
1627/97, els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.  

Abans de començar els treballs el promotor haurà d'avisar l'autoritat laboral competent, 
segons el model inclòs en l'annex III del RD 1627/97. El CSS mentre duri l'execució de 
l'obra, o qualsevol integrant de la direcció facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà paralitzar l'obra parcial o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractista i als representants dels treballadors. 

Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximirà de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 
(article 11). 

 

1.1 Principis generals d’aplicació durant l’execuci ó de l’obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva  
recollits en l'article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats següents: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
o L'elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint el compte les  

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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o El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
per tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

o La delimitació i habilitació de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
o L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
o La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi a l'obra o a prop seu. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els 
següents: 

1. L'empresa aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d'acord 
amb els principis generals següents: 

- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos des de l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de llocs 

de treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els seus 
- efectes en la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la individual. 
- Donar les instruccions que calgui als treballadors. 
 

2. L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar els treballs. 

 
3. L'empresa adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin determinades 
mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d'aquests 
riscos sigui substancialment inferior als que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte als seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte als seus socis, l'activitat dels quals consisteixi 
en la prestació del seu treball personal. 
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2 IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

2.1 Situació, promotor, termini d’execució i mà d’o bra  

L'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es denomina “Projecte de 
millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, 
Tarragona (Tarragonès). La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del 
projecte, per la qual cosa no es considera  necessària la seva repetició en aquest 
annex. 

El promotor de l'obra és el titular dels terrenys. El pressupost d’execució material de 
l’obra és de 95.683,37 euros. 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a 
l’obra serà de 4 persones. 
 

3 AUTORS 

 
Rosa Cabal Blanch, enginyera tècnica forestal, com a redactora i directora del projecte 
de referència, elabora també el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   
 

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1 Procés productiu d’interès a la prevenció  

Deixant de banda les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra 
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997, s'enumeraran a continuació els 
riscos particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres treballs. 
S'haurà de posar una atenció especial en els riscos més freqüents en les obres, com 
són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, i s'haurà d'adoptar a cada moment la 
postura més apropiada pel treball que s'hagi de fer. A més, s'ha de minimitzar el risc 
d'incendi en tot moment. 

Les unitats d'obra definides en el projecte d'execució tenen l'objectiu de millorar la 
massa forestal i, més concretament, el de millorar l’hàbitat del savinar existent en 
l’extrem occidental de l’àmbit terrestre de l’espai d’interès Natural de Tamarit-Punta de 
la Móra . Els treballs seran essencialment els següents: 

 
• Tractaments silvícoles de millora de les masses de savinar: tallada d'arbres, 

desbrancat, escapçat, poda, estassada, arrossegament de llenya i tractament 
de restes vegetals. 

 
Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d'obra, s'ha considerat 
convenient agrupar-les com es recull anteriorment. Cal entendre que dins d’aquestes 
s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com ara el transport de maquinària i 
de persones, la senyalització dels treballs, etc. 

D'altra banda, els riscos, mesures preventives i equipaments de protecció de qualsevol 
treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest estudi, 
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s'haurà de seguir per allò que ofereixi més garanties en aquell moment, d'acord amb 
els progressos que es donin en matèria de seguretat i salut. 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
4.2 Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 
 
4.3 Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
 
4.4 Mitjans auxiliars 

- Eines de tall (podall, destral, tisores de podar i estassabarders). 
- Eines de colpejar i cargolar (martell, claus, cargols, tornavís). 
 
 
4.5 Maquinària 

- Motodesbrossadora. 
- Motosserra. 
 
 
4.6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inhe rents o incorporats al mateix 

procés constructiu  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiv“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), Reglas generales de seguridad para 
máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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5 MEDI AMBIENT LABORAL 

5.1 Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals 
convindrà prendre un seguit de mesures: 

- Pluja: es prendrà especial atenció al estat del terra, per les possibles 
relliscades que es puguin donar, sobretot en les zones rocoses. En aquest 
sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la maquinaria especialment en 
zones amb pendents. 

- Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a 
sotavent i lluny de les zones amb arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 
 
5.2 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor……………………………........... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts………….. ……          72 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)……... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu ................................... 60-75 dB 
Camions i dumpers ...................................... 80 dB 
Excavadora .................................................. 95 dB 
Grua autoportant ......................................... 90 dB 
Martell perforador ........................................ 110 dB 
Tractor d’orugues ........................................ 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ........................ 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ......................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .......................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

1) Supressió del risc en origen. 
2) Aïllament de la part sonora. 
3) Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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5.3 Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 
Treballs de la fusta i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
5.4 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4) Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5) Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6) Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7) Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8) Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9) Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10) Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11) Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

6 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

1) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

2) Lliurar el material, no tirar-lo. 
3) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 

4) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

5) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
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6) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

7) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

8) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

1) Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
� Automatització i mecanització dels processos. 
� Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

2) Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
� Utilització d’ajudes mecàniques. 
� Reducció o redisseny de la càrrega. 
� Actuació sobre l‘organització del treball. 
� Millora de l’entorn de treball. 

3) Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
� Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
� Ús correcte dels equips de protecció individual. 
� Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
� Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2) Assentar els peus fermament. 
3)   Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4) Mantenir l’esquena dreta. 
5) Subjectar l’objecte fermament. 
6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7) Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
 
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

1) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
2) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
3) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
4) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
5) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
6) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de  ones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

12) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a  condició que sigui conegut o convingut per l’equip.  

 

7 ANÀLISI DE RISCOS DELS LLOCS DE TREBALL AMB LA MA QUINÀRIA 

INCLOSA  

7.1 Mesures de protecció col·lectiva 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives per davant de les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 
auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
De manera general s'exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 
col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 
apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s'exposen detalladament 
per cada cas concret en els propers apartats. 
 
- Preveure que els cotxes o vehicles de transport de persones a l’obra han de 

quedar aparcats en la direcció i sentit de sortida de la zona, de manera que en cas 
d‘emergència, la fugida no es retardi per haver de fer maniobres. 

- Disposar d’un pla d’emergències per a evacuació de la zona de l’obra en cas 
d’incendi, d’accidents o altres urgències. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
tasques i circulació dins de l'obra. 

- Senyalització de les obres perilloses. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a dins de 

l'obra com en relació als vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure per al pas de la maquinària al voltant de la zona excavada. 



         Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)       
                                                                                                Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

12 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants 

corresponents. 
- Fonaments correctes de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
bloqueig, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de solucions d'execució en l'estat real dels elements (subsòls, 

edificacions veïnes, etc.) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions dels fonaments i pantalles de protecció 

de rases. 
- Ús de paviments antirelliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i desmunts per evitar la caiguda d'objectes quan es puguin 

esdevenir riscos (xarxes, lones, etc.). 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes correctament instal·lades. 
- Les persones que treballin amb màquines o eines no ho faran soles, almenys hi 

haurà dues persones treballant a la mateixa zona. 
 
 
7.2 Anàlisis de riscos dels llocs de treball 

 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 

B – baixa LP – lleugerament perjudicial T – trivial 

M – mitjana P – perjudicial TO – tolerable 

A – alta EP – extremadament perjudicial M – moderat 

I – important   

IN – intolerable 

 
7.2.1 Tots els llocs de treball 

A. Mesures preventives tipus per a qualsevol lloc de treball 

- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques abans i durant la jornada de 
treball. 

- No prendre medicaments sense prescripció facultativa, en especial els que 
produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 
treball. 

- Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 
- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 

les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables de fred i vent. 
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7.2.2 Peó motoserrista fent tala, poda baixa, desbrancat i escapçat d’arbrat amb 
motoserra 

A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó motoserrista fent tala, poda, desbrancat i escapçat d’arbrat amb motoserra 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN  

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament 

X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X     X  

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
 
B. Mesures preventives 

- Col·locar la motoserra sobre el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que 
qualsevol persona està suficientment allunyada abans de posar en marxa la 
màquina. 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. 
- Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- No substituir la frontissa per una tall excessivament gran. 
- Evitar el treball conjunt de més d'una persona sobre un mateix arbre. 
- Seguir els diagrames de circulació establerts a l'obra. 
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- En tallar branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, en trossejar-
lo sobre terrenys amb pendent, situar-se sempre al costat segur (part superior 
del pendent). 

- Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l'espasa de la 
motoserra per l'altre costat del tronc enganxat a ell. 

- No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa 
sacsejada a la màquina ("cop de retrocés") que sovint obliga a l'operari a 
deixar-la anar sense control. 

- Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s'ha de tenir en 
compte que al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

- Parar el motor per desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar 
el trasllat amb el fre de cadena posat. 

- Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els 
diferents talls (com a mínim un cop i mig l'alçada del tronc a abatre). 

- Durant l'abatiment donar la veu d'avís quan es doni el tall de l'abatiment. 
- Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a 

cobert d'un possible suposat de relliscada o ruptura del tronc. 
- Utilitzar el giratoris per girar els troncs. 
- Utilitzar la gana de raser de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc. 
- Quan s'utilitzi la palanca d'enfonsament es mantindrà l'esquena recta i les 

cames flexionals mentre es realitza l'esforç. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 

dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 
- Quan sigui necessari apropar-se a un motoserrista avançar de cara per tal que 

pugui observar-nos. 
- Evitar l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 

incompatibles amb l'activitat. 
- Organitzar el treball de forma que els motoserristes estiguin separats entre ells 

un mínim de l’altura dominant dels arbres. 
- Emprar la motoserra de potència adequada a cada tasca: podar i talar arbres 

petits amb motoserres petites i talar arbres grans amb motoserres més potents. 
 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Pantaló de motoserrista amb protecció contra els talls. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motoserrista amb protecció contra talls (quan sigui necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motoserra 

- Fre de cadena. 
- Captor de cadena. 
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- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
 

7.2.3 Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 
 
A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X X    X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X       

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X   X     

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
B. Mesures preventives 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a tallar. 
- Utilitzar SEMPRE la motodesbrossadora amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- Evitar el treball conjunt i proper de més d'una persona. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la 

motodesbrossadora. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
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- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 
dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 

- Quan sigui necessari apropar-se a un motodesbrossador avançar de cara per 
tal que pugui observar-nos. 

- S'evitarà l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 
incompatibles amb l'activitat. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat per sota la pantalla. 
- Pantaló de motodesbrossador amb protecció contra els cops. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motodesbrossador amb protecció contra cops (quan sigui 

necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema amb protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motodesbrossadora 

- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
- Topalls al capçal. 
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7.2.4 Peó manipulant fusta per arrossegar-la i reunir-la 
 
A. Avaluació dels riscos 

Peó manipulant cabrestant i fusta per arrossegar-la i reunir-la 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament X    X   X    

3. Caiguda d’objectes per manipulació X X    X   X   

4. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

5. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

6. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

7.  Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines  X   X    X   

8. Cops/talls/abrasions per objectes o eines   X  X     X  

9. Projecció de fragments o partícules  X   X    X   

10. Atrapaments per o entre objectes  X  X    X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles X     X   X   

12. Sobreesforços   X X     X   

13. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Incendis  X   X   X X   

17. Accidents per éssers vius X     X   X   

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

19. Exposició a soroll X   X    X    

20. Exposició a vibracions X   X    X    

 
B. Mesures preventives 

- Revisar cada dia el cable abans de començar el treball. 
- No manipular el tambor metre aquest estigui en funcionament. 
- No manipular el cable amb les mans nues. 
- Estirar el cable en una posició que no forci l’esquena, sinó fent força amb les 

cames. 
 
C. Proteccions individuals 

- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de seguretat per quan se surt de la maquinària. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat amb punta de ferro i sola antirelliscant. 
- Botes d'aigua per a terrenys enfangats. 
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- Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat dels cables i cabrestants 

- El cabrestant ha de disposar d’accionament amb fre. 
- Els cables estaran lliures de defectes. Coques, oxidació, filferros trencats, 

fluixos o desgastats, distorsions, etc. 
- Els extrems han de tenir incorporats “guardacabos” adequats. 
- Carcassa protectora de les parts mòbils internes. 
- El ganxo ha de disposar d’un pestell de seguretat. 

 
7.2.5 Peó acordonant o movent restes vegetals 

Peó acordonant restes vegetals 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X  X    X    

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació X    X   X    

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines   X X     X   

9.  Projecció de fragments o partícules X   X   X     

10. Sobreesforços  X   X    X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X   X    X   

12. Incendis  X   X    X   

13. Accidents per éssers vius X    X   X    

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

14. Fatiga física  X   X    X   
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B. Mesures preventives 

- Organitzar el treball de forma que en fer l’acordonament no es facin operacions 
de tala ni poda a prop. 

- Fer postures ergonòmiques. 
- Emprar eines de manipulació llargues que redueixin la necessitat d’ajupir-se. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Pantaló de protecció contra els cops. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant o guants antitall, en funció de l’eina. 
- Jaqueta de protecció contra talls, si hi ha perill de tall a aquesta alçada. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al 

cos o algun altre element de vestir que faci visibles els treballadors els uns als 
altres. 

- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Graella de protecció per evitar projeccions d’estelles. 
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7.2.6 Conductor de camió amb o sense grua 
 
A. Avaluació dels riscos 

Conductor de camió amb o sense grua 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del 
risc Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell X    X   X    

2. Caigudes de diferent nivell  X   X    X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament  X    X    X  

4. Caiguda d’objectes per manipulació X   X   X     

6. Trepitjades sobre objectes X   X   X     

7. Cops o xocs contra objectes immòbils  X  X     X   

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de 
màquines  X   X    X   

9. Cops/talls per objectes o eines X   X   X     

10. Atrapaments per o entre objectes X    X   X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles  X    X    X  

12. Sobreesforços X   X   X     

13. Exposició a temperatures ambientals extremes X   X   X     

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

17. Accidents per éssers vius X   X   X     

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X    X    X  

 
B. Mesures preventives per als treballs de càrrega i descàrrega de camions 

- Abans de començar la feina demani que li donin guants i manyoples de cuir. 
- Utilitzi sempre el calçat de seguretat. 
- Segueixi sempre les instruccions del cap de l'equip. 
- Si ha de guiar les càrregues en suspensió faci-ho mitjançant cables de govern 

lligats a elles. Eviti empènyer-les directament amb les mans. 
- No salti a terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc 

greu. 
- Als conductors dels camions se'ls lliurarà la normativa de seguretat. D'aquest 

lliurament en quedarà constància per escrit. 
- Les màquines que s'utilitzin en aquesta obra portaran una farmaciola portàtil de 

primers auxilis, ubicada en lloc resguardat per tal que es conservi net. 
- Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin a l'obra. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més 

d'haver instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques 
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immobilitzadores a les quatre rodes en prevenció d'accidents per fallada 
mecànica. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, 
per un especialista coneixedor del procediment més adequat. 

- El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat. 
- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els 

pesos de la manera més uniformement repartida possible. 
- L'accés i circulació interna de camions a l'obra s'efectuarà tal com es descriu 

en els plans d'aquest pla de seguretat. 
- Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran en els llocs 

senyalats en els plànols per això. 
- Tots els camions dedicats al transport de materials per a l'obra estaran en 

perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió 

seran dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari. 
- El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es 

cobrirà amb una lona en previsió d'enfonsaments. 
- A les brigades encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions se'ls 

lliurarà la normativa de seguretat, de la qual cosa en quedarà constància 
escrita. 

- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 
les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables com amb fred i vent. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat per quan se surti del camió. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera de ferro. 
- Vestit de treball. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de protecció. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Farmaciola individual. 
- Faixa de protecció lumbar. 
-     Màscara antipols.  

 

8 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrencia d’operacions diverses que es desenvolupen 
uccessivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
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b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferencia 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salud dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 

9 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementariació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
1. Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
2. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
3. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
4. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.  
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
S’estableix expressament que les obres que es realitzin a la vora de qualsevol dels 
camins, encara que aquests siguin poc transitats, estaran degudament senyalitzades 
al camí o pista, sobretot quan es prevegi que alguna operació es realitzi des del camí.  
 

10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS INCLOSA  

10.1 Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s'incorpori a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ a començar el treball que s'haurà de repetir al cap d'un any. S'analitzarà 
l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que 
no prové de la xarxa pública d'aigües de la població. 
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10.2 Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L'obra disposarà d'una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l'obra i haurà de 
tenir el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
A més hi haurà les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de 
l’obra. 

A l'inici de l'obra s'informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de 
traslladar-se els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, 
d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a les urgències, 
ambulàncies, taxis, etc., per garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat de 
possibles accidentats o per a qualsevol altra emergència: 

 
Emergències de la Generalitat:112 
Bombers de la Generalitat de Catalunya: 085 

 
 
10.3 Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l'obra, tant per al seu personal com per a 
tercers, serà el CSS, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de 
seguretat i salut necessàries, independentment que estiguin previstes a l'ESS, tal i 
com s'ha exposat al principi d'aquest estudi.  
 

11 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l'obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre 
els mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d'adoptar-hi si 
es dóna el cas. Es treballarà la seguretat i higiene en el treball i la formació en matèria 
de prevenció de riscos laborals específics per a treballadors forestals. Aquesta 
formació estarà impartida per un enginyer de forests amb coneixements específics. 
També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 
Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. 
 

12 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a 
l’ESS, el contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi 
comunicat explícitament. Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i 
materials precisos per assegurar el seu compliment. 
 

13 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MUAP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MUAP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària 
i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
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simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús.  
 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per 
al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ( EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball 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 utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MUAP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixen normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, pel seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’ produeixi, raonablement, la seva carència.  
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  
 
 
 
 
Lleida, setembre de 2011 

 

L’alumne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cabal Blanch 
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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, mentre duri l'execució 
d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i 
malalties professionals. Aquest estudi haurà de servir per donar unes directrius 
bàsiques a l'empresa adjudicatària de l'obra per tal de dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret RD 1627/97. 

El Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, sobre "Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció" estableix les disposicions a seguir i llur àmbit 
d'aplicació. A més, en aquesta obra s'han de complir obligatòriament totes les 
disposicions vigents desenvolupades a partir de la llei de prevenció de riscos laborals. 
Les obligacions afecten tant el personal de l'obra com l'aliè, en tot el relacionat amb 
riscos d'accidents, malalties professionals, instal·lacions d'higiene, benestar dels 
treballadors i seguretat i senyalització del trànsit de la mateixa obra i del de fora. Es fa 
constar l'obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 
encara que no se li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l'atenció i dedicació a la 
seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris per tal que 
aquesta sigui suficient. 

En base a l'article 7 i en aplicació de l’ESS el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions que conté aquest document. El PSS s'haurà d'aprovar, 
per part del coordinador de seguretat i salut (CSS), abans de l’inici de l'obra. 
Es recorda que és obligatori, sempre que sigui factible, que en els centres de treball 
cal que hi hagi un Llibre d'incidències per al seguiment del PSS. Qualsevol anotació 
feta en el llibre s'haurà de donar a conèixer a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de 24 hores. A més, s'ha de recordar que segons l'article 15 del RD 
1627/97, els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.  

Abans de començar els treballs el promotor haurà d'avisar l'autoritat laboral competent, 
segons el model inclòs en l'annex III del RD 1627/97. El CSS mentre duri l'execució de 
l'obra, o qualsevol integrant de la direcció facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà paralitzar l'obra parcial o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractista i als representants dels treballadors. 

Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximirà de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 
(article 11). 

 

1.1 Principis generals d’aplicació durant l’execuci ó de l’obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva  
recollits en l'article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats següents: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
o L'elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint el compte les  

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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o El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
per tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

o La delimitació i habilitació de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
o L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
o La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi a l'obra o a prop seu. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els 
següents: 

1. L'empresa aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d'acord 
amb els principis generals següents: 

- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos des de l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de llocs 

de treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els seus 
- efectes en la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la individual. 
- Donar les instruccions que calgui als treballadors. 
 

2. L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar els treballs. 

 
3. L'empresa adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin determinades 
mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d'aquests 
riscos sigui substancialment inferior als que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte als seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte als seus socis, l'activitat dels quals consisteixi 
en la prestació del seu treball personal. 



         Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)       
                                                                                                Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

5 

2 IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

2.1 Situació, promotor, termini d’execució i mà d’o bra  

L'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es denomina “Projecte de 
millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, 
Tarragona (Tarragonès). La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del 
projecte, per la qual cosa no es considera  necessària la seva repetició en aquest 
annex. 

El promotor de l'obra és el titular dels terrenys. El pressupost d’execució material de 
l’obra és de 95.683,37 euros. 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a 
l’obra serà de 4 persones. 
 

3 AUTORS 

 
Rosa Cabal Blanch, enginyera tècnica forestal, com a redactora i directora del projecte 
de referència, elabora també el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   
 

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1 Procés productiu d’interès a la prevenció  

Deixant de banda les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra 
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997, s'enumeraran a continuació els 
riscos particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres treballs. 
S'haurà de posar una atenció especial en els riscos més freqüents en les obres, com 
són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, i s'haurà d'adoptar a cada moment la 
postura més apropiada pel treball que s'hagi de fer. A més, s'ha de minimitzar el risc 
d'incendi en tot moment. 

Les unitats d'obra definides en el projecte d'execució tenen l'objectiu de millorar la 
massa forestal i, més concretament, el de millorar l’hàbitat del savinar existent en 
l’extrem occidental de l’àmbit terrestre de l’espai d’interès Natural de Tamarit-Punta de 
la Móra . Els treballs seran essencialment els següents: 

 
• Tractaments silvícoles de millora de les masses de savinar: tallada d'arbres, 

desbrancat, escapçat, poda, estassada, arrossegament de llenya i tractament 
de restes vegetals. 

 
Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d'obra, s'ha considerat 
convenient agrupar-les com es recull anteriorment. Cal entendre que dins d’aquestes 
s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com ara el transport de maquinària i 
de persones, la senyalització dels treballs, etc. 

D'altra banda, els riscos, mesures preventives i equipaments de protecció de qualsevol 
treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest estudi, 
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s'haurà de seguir per allò que ofereixi més garanties en aquell moment, d'acord amb 
els progressos que es donin en matèria de seguretat i salut. 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
4.2 Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 
 
4.3 Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
 
4.4 Mitjans auxiliars 

- Eines de tall (podall, destral, tisores de podar i estassabarders). 
- Eines de colpejar i cargolar (martell, claus, cargols, tornavís). 
 
 
4.5 Maquinària 

- Motodesbrossadora. 
- Motosserra. 
 
 
4.6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inhe rents o incorporats al mateix 

procés constructiu  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiv“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), Reglas generales de seguridad para 
máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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5 MEDI AMBIENT LABORAL 

5.1 Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals 
convindrà prendre un seguit de mesures: 

- Pluja: es prendrà especial atenció al estat del terra, per les possibles 
relliscades que es puguin donar, sobretot en les zones rocoses. En aquest 
sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la maquinaria especialment en 
zones amb pendents. 

- Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a 
sotavent i lluny de les zones amb arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 
 
5.2 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor……………………………........... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts………….. ……          72 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)……... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu ................................... 60-75 dB 
Camions i dumpers ...................................... 80 dB 
Excavadora .................................................. 95 dB 
Grua autoportant ......................................... 90 dB 
Martell perforador ........................................ 110 dB 
Tractor d’orugues ........................................ 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ........................ 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ......................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .......................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

1) Supressió del risc en origen. 
2) Aïllament de la part sonora. 
3) Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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5.3 Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 
Treballs de la fusta i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
5.4 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4) Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5) Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6) Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7) Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8) Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9) Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10) Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11) Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

6 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

1) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

2) Lliurar el material, no tirar-lo. 
3) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 

4) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

5) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
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6) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

7) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

8) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

1) Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
� Automatització i mecanització dels processos. 
� Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

2) Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
� Utilització d’ajudes mecàniques. 
� Reducció o redisseny de la càrrega. 
� Actuació sobre l‘organització del treball. 
� Millora de l’entorn de treball. 

3) Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
� Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
� Ús correcte dels equips de protecció individual. 
� Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
� Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2) Assentar els peus fermament. 
3)   Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4) Mantenir l’esquena dreta. 
5) Subjectar l’objecte fermament. 
6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7) Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
 
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

1) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
2) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
3) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
4) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
5) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
6) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de  ones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

12) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a  condició que sigui conegut o convingut per l’equip.  

 

7 ANÀLISI DE RISCOS DELS LLOCS DE TREBALL AMB LA MA QUINÀRIA 

INCLOSA  

7.1 Mesures de protecció col·lectiva 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives per davant de les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 
auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
De manera general s'exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 
col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 
apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s'exposen detalladament 
per cada cas concret en els propers apartats. 
 
- Preveure que els cotxes o vehicles de transport de persones a l’obra han de 

quedar aparcats en la direcció i sentit de sortida de la zona, de manera que en cas 
d‘emergència, la fugida no es retardi per haver de fer maniobres. 

- Disposar d’un pla d’emergències per a evacuació de la zona de l’obra en cas 
d’incendi, d’accidents o altres urgències. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
tasques i circulació dins de l'obra. 

- Senyalització de les obres perilloses. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a dins de 

l'obra com en relació als vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure per al pas de la maquinària al voltant de la zona excavada. 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants 

corresponents. 
- Fonaments correctes de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
bloqueig, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de solucions d'execució en l'estat real dels elements (subsòls, 

edificacions veïnes, etc.) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions dels fonaments i pantalles de protecció 

de rases. 
- Ús de paviments antirelliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i desmunts per evitar la caiguda d'objectes quan es puguin 

esdevenir riscos (xarxes, lones, etc.). 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes correctament instal·lades. 
- Les persones que treballin amb màquines o eines no ho faran soles, almenys hi 

haurà dues persones treballant a la mateixa zona. 
 
 
7.2 Anàlisis de riscos dels llocs de treball 

 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 

B – baixa LP – lleugerament perjudicial T – trivial 

M – mitjana P – perjudicial TO – tolerable 

A – alta EP – extremadament perjudicial M – moderat 

I – important   

IN – intolerable 

 
7.2.1 Tots els llocs de treball 

A. Mesures preventives tipus per a qualsevol lloc de treball 

- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques abans i durant la jornada de 
treball. 

- No prendre medicaments sense prescripció facultativa, en especial els que 
produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 
treball. 

- Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 
- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 

les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables de fred i vent. 
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7.2.2 Peó motoserrista fent tala, poda baixa, desbrancat i escapçat d’arbrat amb 
motoserra 

A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó motoserrista fent tala, poda, desbrancat i escapçat d’arbrat amb motoserra 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN  

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament 

X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X     X  

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
 
B. Mesures preventives 

- Col·locar la motoserra sobre el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que 
qualsevol persona està suficientment allunyada abans de posar en marxa la 
màquina. 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. 
- Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- No substituir la frontissa per una tall excessivament gran. 
- Evitar el treball conjunt de més d'una persona sobre un mateix arbre. 
- Seguir els diagrames de circulació establerts a l'obra. 
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- En tallar branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, en trossejar-
lo sobre terrenys amb pendent, situar-se sempre al costat segur (part superior 
del pendent). 

- Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l'espasa de la 
motoserra per l'altre costat del tronc enganxat a ell. 

- No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa 
sacsejada a la màquina ("cop de retrocés") que sovint obliga a l'operari a 
deixar-la anar sense control. 

- Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s'ha de tenir en 
compte que al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

- Parar el motor per desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar 
el trasllat amb el fre de cadena posat. 

- Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els 
diferents talls (com a mínim un cop i mig l'alçada del tronc a abatre). 

- Durant l'abatiment donar la veu d'avís quan es doni el tall de l'abatiment. 
- Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a 

cobert d'un possible suposat de relliscada o ruptura del tronc. 
- Utilitzar el giratoris per girar els troncs. 
- Utilitzar la gana de raser de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc. 
- Quan s'utilitzi la palanca d'enfonsament es mantindrà l'esquena recta i les 

cames flexionals mentre es realitza l'esforç. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 

dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 
- Quan sigui necessari apropar-se a un motoserrista avançar de cara per tal que 

pugui observar-nos. 
- Evitar l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 

incompatibles amb l'activitat. 
- Organitzar el treball de forma que els motoserristes estiguin separats entre ells 

un mínim de l’altura dominant dels arbres. 
- Emprar la motoserra de potència adequada a cada tasca: podar i talar arbres 

petits amb motoserres petites i talar arbres grans amb motoserres més potents. 
 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Pantaló de motoserrista amb protecció contra els talls. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motoserrista amb protecció contra talls (quan sigui necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motoserra 

- Fre de cadena. 
- Captor de cadena. 
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- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
 

7.2.3 Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 
 
A. Avaluació dels riscos 

Lloc de treball: Peó que desbrossa amb motodesbrossadora 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caigudes de diferent nivell X X    X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres)  X    X    X  

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines  X    X    X  

9.  Projecció de fragments o partícules   X  X       

10. Sobreesforços   X X     X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X   X     

12. Contactes tèrmics (cremades)  X   X    X   

13. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

14. Incendis  X   X    X   

15. Accidents per éssers vius  X   X    X   

16. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

17. Exposició a soroll   X  X     X  

18. Exposició a vibracions   X  X     X  

 
B. Mesures preventives 

- Col·locar fermament els peus abans de començar a tallar. 
- Utilitzar SEMPRE la motodesbrossadora amb les dues mans. 
- Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície 

inestable. 
- Evitar el treball conjunt i proper de més d'una persona. 
- Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la 

motodesbrossadora. 
- Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no 

sigui necessari per això. 
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- No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels 
dipòsits de combustibles. No fumar mentre es reposa. 

- Quan sigui necessari apropar-se a un motodesbrossador avançar de cara per 
tal que pugui observar-nos. 

- S'evitarà l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes 
incompatibles amb l'activitat. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat per sota la pantalla. 
- Pantaló de motodesbrossador amb protecció contra els cops. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antirelliscant. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Jaqueta de motodesbrossador amb protecció contra cops (quan sigui 

necessari). 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema amb protecció solar. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat de la motodesbrossadora 

- Protectors de la mà. 
- Fixador d'acceleració. 
- Botó de parada fàcil. 
- Dispositius d'amortiment de les vibracions. 
- Topalls al capçal. 
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7.2.4 Peó manipulant fusta per arrossegar-la i reunir-la 
 
A. Avaluació dels riscos 

Peó manipulant cabrestant i fusta per arrossegar-la i reunir-la 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X   X    X   

2. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament X    X   X    

3. Caiguda d’objectes per manipulació X X    X   X   

4. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

5. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

6. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

7.  Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines  X   X    X   

8. Cops/talls/abrasions per objectes o eines   X  X     X  

9. Projecció de fragments o partícules  X   X    X   

10. Atrapaments per o entre objectes  X  X    X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles X     X   X   

12. Sobreesforços   X X     X   

13. Exposició a temperatures ambientals extremes  X  X    X    

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Incendis  X   X   X X   

17. Accidents per éssers vius X     X   X   

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X   X    X   

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

19. Exposició a soroll X   X    X    

20. Exposició a vibracions X   X    X    

 
B. Mesures preventives 

- Revisar cada dia el cable abans de començar el treball. 
- No manipular el tambor metre aquest estigui en funcionament. 
- No manipular el cable amb les mans nues. 
- Estirar el cable en una posició que no forci l’esquena, sinó fent força amb les 

cames. 
 
C. Proteccions individuals 

- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de seguretat per quan se surt de la maquinària. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat amb punta de ferro i sola antirelliscant. 
- Botes d'aigua per a terrenys enfangats. 
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- Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Faixa de protecció lumbar. 
- Farmaciola individual. 

 
D. Sistemes de seguretat dels cables i cabrestants 

- El cabrestant ha de disposar d’accionament amb fre. 
- Els cables estaran lliures de defectes. Coques, oxidació, filferros trencats, 

fluixos o desgastats, distorsions, etc. 
- Els extrems han de tenir incorporats “guardacabos” adequats. 
- Carcassa protectora de les parts mòbils internes. 
- El ganxo ha de disposar d’un pestell de seguretat. 

 
7.2.5 Peó acordonant o movent restes vegetals 

Peó acordonant restes vegetals 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del risc 
Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell  X  X    X    

2. Caigudes de diferent nivell X     X   X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o desplomament X    X   X    

4. Caiguda d’objectes per manipulació X    X   X    

5. Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes   X X     X   

7. Cops o xocs contra objectes immòbils X   X   X     

8. Cops/talls per objectes o eines   X X     X   

9.  Projecció de fragments o partícules X   X   X     

10. Sobreesforços  X   X    X   

11. Exposició a temperatures ambientals extremes  X   X    X   

12. Incendis  X   X    X   

13. Accidents per éssers vius X    X   X    

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL            

14. Fatiga física  X   X    X   
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B. Mesures preventives 

- Organitzar el treball de forma que en fer l’acordonament no es facin operacions 
de tala ni poda a prop. 

- Fer postures ergonòmiques. 
- Emprar eines de manipulació llargues que redueixin la necessitat d’ajupir-se. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Pantaló de protecció contra els cops. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant o guants antitall, en funció de l’eina. 
- Jaqueta de protecció contra talls, si hi ha perill de tall a aquesta alçada. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al 

cos o algun altre element de vestir que faci visibles els treballadors els uns als 
altres. 

- Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 
- Crema de protecció solar. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Graella de protecció per evitar projeccions d’estelles. 
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7.2.6 Conductor de camió amb o sense grua 
 
A. Avaluació dels riscos 

Conductor de camió amb o sense grua 

Probabilitat Conseqüències Avaluació del 
risc Perill identificatiu  

B M A LP P EP T TO M I IN 

RISCOS D’ACCIDENT            

1. Caigudes al mateix nivell X    X   X    

2. Caigudes de diferent nivell  X   X    X   

3. Caiguda d’objectes per  ensorrament o 
desplomament  X    X    X  

4. Caiguda d’objectes per manipulació X   X   X     

6. Trepitjades sobre objectes X   X   X     

7. Cops o xocs contra objectes immòbils  X  X     X   

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de 
màquines  X   X    X   

9. Cops/talls per objectes o eines X   X   X     

10. Atrapaments per o entre objectes X    X   X    

11. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles  X    X    X  

12. Sobreesforços X   X   X     

13. Exposició a temperatures ambientals extremes X   X   X     

14. Contactes tèrmics (cremades) X    X   X    

15. Contactes elèctrics X    X   X    

16. Exposició a substàncies nocives X   X   X     

17. Accidents per éssers vius X   X   X     

18. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  X    X    X  

 
B. Mesures preventives per als treballs de càrrega i descàrrega de camions 

- Abans de començar la feina demani que li donin guants i manyoples de cuir. 
- Utilitzi sempre el calçat de seguretat. 
- Segueixi sempre les instruccions del cap de l'equip. 
- Si ha de guiar les càrregues en suspensió faci-ho mitjançant cables de govern 

lligats a elles. Eviti empènyer-les directament amb les mans. 
- No salti a terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc 

greu. 
- Als conductors dels camions se'ls lliurarà la normativa de seguretat. D'aquest 

lliurament en quedarà constància per escrit. 
- Les màquines que s'utilitzin en aquesta obra portaran una farmaciola portàtil de 

primers auxilis, ubicada en lloc resguardat per tal que es conservi net. 
- Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin a l'obra. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més 

d'haver instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques 
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immobilitzadores a les quatre rodes en prevenció d'accidents per fallada 
mecànica. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, 
per un especialista coneixedor del procediment més adequat. 

- El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat. 
- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els 

pesos de la manera més uniformement repartida possible. 
- L'accés i circulació interna de camions a l'obra s'efectuarà tal com es descriu 

en els plans d'aquest pla de seguretat. 
- Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran en els llocs 

senyalats en els plànols per això. 
- Tots els camions dedicats al transport de materials per a l'obra estaran en 

perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió 

seran dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari. 
- El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es 

cobrirà amb una lona en previsió d'enfonsaments. 
- A les brigades encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions se'ls 

lliurarà la normativa de seguretat, de la qual cosa en quedarà constància 
escrita. 

- Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant 
les hores de màxima radiació i calor ni en condicions meteorològiques 
especialment desfavorables com amb fred i vent. 

 
C. Proteccions individuals 

- Casc de seguretat per quan se surti del camió. 
- Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la 

zona de la palma antilliscant. 
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera de ferro. 
- Vestit de treball. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de protecció. 
- Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element 

de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 
- Farmaciola individual. 
- Faixa de protecció lumbar. 
-     Màscara antipols.  

 

8 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrencia d’operacions diverses que es desenvolupen 
uccessivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 



         Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)       
                                                                                                Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

22 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferencia 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salud dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 

9 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementariació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
1. Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
2. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
3. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
4. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.  
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
S’estableix expressament que les obres que es realitzin a la vora de qualsevol dels 
camins, encara que aquests siguin poc transitats, estaran degudament senyalitzades 
al camí o pista, sobretot quan es prevegi que alguna operació es realitzi des del camí.  
 

10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS INCLOSA  

10.1 Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s'incorpori a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ a començar el treball que s'haurà de repetir al cap d'un any. S'analitzarà 
l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que 
no prové de la xarxa pública d'aigües de la població. 
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10.2 Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L'obra disposarà d'una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l'obra i haurà de 
tenir el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
A més hi haurà les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de 
l’obra. 

A l'inici de l'obra s'informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de 
traslladar-se els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, 
d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a les urgències, 
ambulàncies, taxis, etc., per garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat de 
possibles accidentats o per a qualsevol altra emergència: 

 
Emergències de la Generalitat:112 
Bombers de la Generalitat de Catalunya: 085 

 
 
10.3 Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l'obra, tant per al seu personal com per a 
tercers, serà el CSS, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de 
seguretat i salut necessàries, independentment que estiguin previstes a l'ESS, tal i 
com s'ha exposat al principi d'aquest estudi.  
 

11 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l'obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre 
els mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d'adoptar-hi si 
es dóna el cas. Es treballarà la seguretat i higiene en el treball i la formació en matèria 
de prevenció de riscos laborals específics per a treballadors forestals. Aquesta 
formació estarà impartida per un enginyer de forests amb coneixements específics. 
També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 
Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. 
 

12 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a 
l’ESS, el contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi 
comunicat explícitament. Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i 
materials precisos per assegurar el seu compliment. 
 

13 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MUAP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MUAP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària 
i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
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simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús.  
 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per 
al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ( EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball 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 utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MUAP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixen normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, pel seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’ produeixi, raonablement, la seva carència.  
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  
 
 
 
 
Lleida, setembre de 2011 

 

L’alumne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cabal Blanch 
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ANNEX 1. NORMATIVA APLICABLE 
 

 
Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema 
per a les consultes que siguin necessàries. 
 

 Directiva 92/57/CEE , de 24 de juny (DOCE: 26/08/92,) sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construcció 
temporals o mòbils. 

 RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE núm. 188, 07/08/97), sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball pels treballadors. És la transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre 
utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de 
l'Ordenança de seguretat i higiene en el treball  9/03/1971, (BOE: 16/3/71 i 
6/4/71). 

 Llei 31/1995 , de 8 de novembre (BOE núm. 269, 10/11/95), de prevenció de 
riscos laborals. 

 RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE núm. 256, 25/10/97), pel que 
s‟estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 
sobre la obligatorietat d'inclusió de l'estudi de seguretat i higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995. 

 RD 171/2004, de 30 de enero, pel que es desenvolupa l‟article 24 de la Llei 
31/1995, de o de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d‟0activitats empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004.  

 Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 29-5-
74). 

 
La Llei 31/1995 es desenvolupa mitjançant les disposicions següents: 
 

 Ordre de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l'Ordenança general 
de seguretat i higiene en el treball. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. 
Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997. 

 RD 36/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, 31/01/97), del Reglament dels 
Serveis de Prevenció. 

 RD 485/1997, de 4 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

 RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 RD 487/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 
que comportin riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors. 

 RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics 
durant el treball. 
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 RD 773/1997, de 30 de maig (BOE núm. 140, 12/06/97), sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d'equips de protecció 
individual pels treballadors. 

 Ordre de 20 de Maig de 1952 (BOE: 15/06/52), sobre el reglament de 
seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. Modificacions: 
Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i Ordre de 23 de setembre 
de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per Ordre de 20 de gener de 
1956. 

 Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE: 
03/02/40). Reglament general sobre seguretat i higiene. 

 Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE: 132/10/86), sobre el model de llibre 
d'incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de 
seguretat i higiene (correcció d'errades: BOE: 31/10/86). 

 Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87), sobre els nous models 
per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i 
tramitació. 

 Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87), sobre senyalització, 
balisament, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 

 Ordre de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77), sobre el Reglament d'aparells 
elevadors per a obres. Modificació: Ordre de 7 de març de 1981 (BOE: 
14/03/81). 

 Ordre de 28 de Juny de 1988 (BOE: 07/07/88), sobre la instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 
referent a grues-torres desmuntables per a obres. Modificació: Ordre de 16 
d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89), sobre la protecció als 
treballadors davant dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 

 
Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per a diferents mitjans 
de protecció personal de treballadors: 
 

 Reglament de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: cascos no 
metàl·lics. 

 Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors 
auditius. 

 Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de 
seguretat contra riscos mecànics. Modificació: BOE: 27/10/75. 

 Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes 
aïllants de maniobres. Modificació: BOE: 29/10/75. 

 Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de 
protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE: 
30/10/75. 

 Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de 
protecció personal de vies respiratòries: màscares autofiltrants. Modificació: 
BOE: 31/10/75. 

 
A part de totes aquestes disposicions s'ha de recordar que poden existir les d'àmbit 
local, és a dir, ordenances municipals de cada municipi, així com les que apareguin 
fins al final de l‟obra. 
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ANNEX 2. PLEC DE CONDICIONS 
 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

L'obra objecte d'aquest Plec es denomina “Projecte de millora de l‟hàbitat de la savina 
(Juniperus phoenicea) a la finca Mas Grimau, Tarragona (Tarragonès)”.  
 
El promotor de l'obra és el titular dels terrenys. 
 
 
1.2 Objecte  

Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l‟obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l‟obra i les que hauran 
de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació, tots aquells 
continguts al: 
 

- „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de 
l‟Estat‟„ i adaptat a les seves obres per la „„Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques‟„. (cas d'Obra Pública) 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes 
Tecnològiques de l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i 
posteriorment pel „„Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo‟„. 

- La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l‟oferta.  

 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 
 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut. 
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 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
2.1 Promotor 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual  coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l‟„„Avís Previ‟„ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
 
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
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a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat 
de  planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra. 

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l‟obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió ejecutiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
 
 
2.3 Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
2.4 Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
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Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d‟Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d‟acord amb el Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre 
d‟Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l‟obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s‟adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d‟incidències. 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

 
 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
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Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l‟obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l‟Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l‟assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte. 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut. 

3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les característiques i complexitat 
de l‟obra. 

4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 

c) 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

d) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de  
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació 
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amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l‟avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Aixa 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d‟informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l‟obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa legal vigent 
i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
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d‟estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d‟Incidències. 

25. En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de 
grua mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
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32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

 
 
2.6 Treballadors Autònoms  

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salud relativa 
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

 
 
2.7 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
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l‟empresari el compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant 
el temps que duri la seva permanència a l‟obra. 

 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 Vigència de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva 
pròpia „„cultura preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar 
en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d‟aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l‟Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 
3.2 Pla de Seguretat i Salut del Contractista  

D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
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3.3 El ''Llibre d'Incidències''  

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES‟„, facilitat per la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d‟estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 

4 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ  

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS, obligatòria o no, que 
pugui ésser d‟aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla. 
 
 
4.1 Textos generals  

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d‟agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d‟abril de 1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d‟agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d‟Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d‟Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
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 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 
de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d‟Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d‟abril de 
1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d‟abril. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE 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. BOE de 23 d‟abril 
de 1997. 

 Funcionament de les 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. BOE 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. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 

 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. BOE de 12 de juny 
de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d‟agost de 1997. 

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 d‟octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d‟octubre. BOE de 25 d‟octubre de 1997. 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l‟article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d‟activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004. 

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
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seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, 
en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
 
4.2 Condicions ambientals  

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d‟agost de 1940. BOE 29 d‟agost de 
1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l‟exposició a soroll durant 
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d‟octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
 

4.3 Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals. 

 Decret 64/1995 pel qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 
 
4.4 Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d‟Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 
de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5 Equips i maquinària  

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d‟abril. BOE 29 de maig 
de 1979. 

 Reglament d‟Aparells d‟Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d‟Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d‟Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d‟agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 
6 d‟octubre de 1987. Modificació: O. 11 d‟octubre de 1988. BOE 21 d‟octubre de 
1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de 

 la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997. 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
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 ITC – MIE – AEM4: Reglament d‟aparells d‟elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d‟abril de 1991. BOE 11 d‟abril de 1991. 

 
 
4.6 Equips de protecció individual  

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 

 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 de 
1997. 

 Reglament sobre comercialització d‟Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 
159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l‟O. de 20 de febrer de 
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d‟abril de 1999, per la qual s‟actualitza l‟annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
 
4.7 Senyalització  

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d‟abril de 1997. 

 

5 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

5.1 Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
5.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents. 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
5.1.2 Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat. 
- Proteccions col·lectives i Resguards. 
- Manteniment Preventiu. 
- Proteccions Personals. 
- Normes. 
- Senyalització. 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació. 
- Aprenentatge. 
- Propaganda. 
- Acció de grup. 
- Disciplina. 
- Incentius. 
 
 
5.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció 

Preventiva. 
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
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- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa Control de 

Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 
5.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut  

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 „„Reglamento de los Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
 
 
5.4 Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 
 
5.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra  

D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d‟Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
Es nomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola.  
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
 
5.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra  

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

6.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

6.1.1 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d‟un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
6.1.2 Característiques  
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat 

acreditada, si procedeix. 
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6.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
6.2.1 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
6.2.2 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball‟„. 
 
6.2.3 Emmagatzematge i manteniment 
 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperaturas compreses 

entre 15 i 25ºC. 
- L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l‟usuari. 

 
 
6.3 Normativa aplicable  

6.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
 
Directiva fonamental 
 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s‟han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d‟11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins 
l‟1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
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Excepcions: 
 

 Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins 
l‟1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l‟1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l‟1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 
Altres Directives 
 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l‟1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. 
L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins 
l‟1/1/97. 
 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l‟Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
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 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l‟aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemas de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 

 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 
 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l‟emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 

 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 
de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 
3 de l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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6.3.2 Normativa d’aplicació restringida 
 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s‟aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d‟11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells 
d‟elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. 
de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 

 
 
 
Lleida, setembre de 2011 

 

L‟alumne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cabal Blanch 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Naturalesa del present plec de prescripcions tè cniques particulars 

Les següents prescripcions s’aplicaran a tots els treballs compresos en el “Projecte de 
millora de l’hàbitat del savinar (Juniperus phoenicea) a l’espai d’interès natural 
Tamarit-Punta de la Móra, al terme municipal de Tarragona (Tarragonès)”. 
 
D’acord amb els plànols i la memòria, el present plec conté les condicions tècniques 
que hauran de regir l’execució dels treballs. Aquest descriurà com s’hauran de realitzar 
les diferents unitats d’obra, definirà les característiques que han de reunir els materials 
i els seus controls de qualitat. Així mateix, detallarà la manera de dur a terme les 
mesures, valoracions i abonaments de les diferents unitats d’obra. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars regiran: 

• Gestió i millora de les masses de savinar 
 

Tot allò referit a les condicions a complir en matèria de seguretat i salut està indicat a 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

1.2 Àmbit d’aplicació 

El present plec de condicions únicament és vigent en el projecte de referencia, 
esmentat en el punt 1.1. 
 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

2.1 Situació 

La totalitat de les actuacions es realitzaran en l’extrem occidental de la finca “Mas 
Grimau”, situada a la zona nord-est del litoral del terme municipal de Tarragona, 
inclosa dins de l’Espai d’Interès Natural de Tamarit-Punta de la Móra. La superficie 
total d’actuació és de 16,6 ha, diferenciada en els següents rodals segons el grau 
d’agregació entre els individus de l’espècie Juniperus phoenicea: 

• Rodal 1: amb una superfície de 3,6 ha (parcel·les d’inventari núm. 11, 20, 21, 30 i 
31) corresponent a la zona més costanera on la savina, acompanyada del pi blanc 
i el pi pinyer, es desenvolupa sobre terrenys més sorrencs tot aprofitant la reserva 
d’aigua del subsòl i competint amb avantatge davant la vegetació que presenta 
arrels més superficials i, per tant, amb presència d’un sotabosc lleugerament 
empobrit. 

• Rodal 2: amb una superfície de 4,3 ha (parcel·les d’inventari núm. 4, 5, 6, 12, 13, 
14, 22, 23 i 24) corresponent a una zona no tant exposada com l’anterior, on la 
savina s’acompanya del pi blanc i d’un sotabosc més ric en espècies.  

• Rodal 3: amb una superfície de 2,9 ha (parcel·les d’inventari núm. 1, 2, 7, 8, 9, 15 i 
16) corresponent a una zona encara menys exposada que l’anterior i amb un 
substrat menys sorrenc que, a diferència de l’anterior rodal, es diferencia per 
presentar menors creixements i densitats en el nombre de peus de savina.  
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• Rodal 4: amb una superfície de 5,8 ha (parcel·les d’inventari núm. 10, 17, 18, 19, 
25, 26, 27, 28 i 29) corresponent a una zona poblada per una massa de pi blanc, 
on la comunitat del savinar s’hi troba escassament representada i amb pitjor estat 
de conservació; és a dir, amb menor vitalitat i capacitat de regeneració.  
 

 

2.2 Descripció de les obres 

Les obres que es contemplen en el present projecte són les següents: 

 
2.2.1 Tractaments silvícoles de millora de les mass es de savinar 

- Clares selectives al pi blanc (Pinus halepensis) o, excepcionalment, sobre alguna 
de les altres espècies presents quan així es consideri necessari per part de la 
direcció d’obra, i sense eliminar de manera sistemàtica cap d’elles. 

Com a conseqüència d’aplicar elrègim de tallades proposat pel Pinus halepensis, 
s’afectarà a una mitja de 113 peus/ha (rodal 1), 302 peus/ha (rodal 2) i              
481 peus/ha (rodal 3). 

 
- Estassada selectiva de l’estrat arbustiu, que incidirà sobre les espècies més 

combustibles i indicadores de major regressió serial (Rosmarinus officinalis, 
Genista scorpius, Cistus sp.), respectant estrictament els exmplars de 
Chamaerops humilis i les mates baixes de Juniperus phoenicea, així com el 
regenerat d’aquesta espècie.  

Aquesta actuació ha d’incidir en la millora de les comunitats del savinar litoral 
(Junipeterum lyciae) i de la comunitat de reraduna (Crucianellion maritimae), 
sense que, en cap cas, es produeixi una pèrdua de la seva diversitat i riquesa 
florística. 
 

- Poda de la part de brancatge inferior dels peus de pi blanc que restin en peu, i en 
la resta d’espècies quan així ho consideri la direcció d’obra, en una alçada de 2 
metres des de la base i fins a un màxim d’un terç de l’alçada de l’arbre. 
Concretament, es durà la poda del pi blanc en una mitja de 170 peus/ha (rodal 1), 
528 peus/ha (rodal 2) i 420 peus/ha (rodal 3). 
 

- Desembosc de la fusta per mitjà de tracció animal fins a peu dels carregadors 
escollits a tal efecte, on serà apilada per a la seva treta. Puntualment, en aquelles 
zones on la xarxa viària actual així ho permeti, també es podrà utilitzar un tractor 
de petites dimensions amb cabrestant. 
 

- Eliminació “in situ” de la totalitat dels residus vegetals resultants de tot tipus de 
treball forestal, les quals s’hauran de triturar o trossejar fins a una longitud màxima 
de 20 cm, i estendre a ran de sòl de tota la superfície de terreny treballada.  
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3 EXECUCIÓ I CONTROL DE L’OBRA 

3.1 Aspectes generals per tota l’obra 

3.1.1 Tots els llocs de treball  

En el termini de 15 dies hàbils a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en 
presència de l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres 
efectuat abans de la licitació; i s’estendrà la corresponent Acta de Comprovació del 
Replantejament. 
   
A l’Acta de Comprovació del Replantejament s’hi reflectirà la conformitat o 
disconformitat del replantejament respecte al documents contractuals del Projecte i es 
farà referència expressa a les característiques geomètriques del traçat i obres de 
fàbrica, a la procedència de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de 
disconformitat, pugui afectar al compliment del Contracte.  
 
Quan l’Acta de Comprovació del Replantejament reflecteixi alguna variació respecte 
als documents contractuals del Projecte, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat 
segons els preus del Contracte. 
 
3.1.2 Delimitació dels punts de replantejament i conservació dels mateixos  

La comprovació del replantejament haurà d’incloure totes les superfícies on s’hagin de 
fer actuacions que afectin la vegetació forestal, s’hauran de replantejar inicialment i 
col·locar, si ho creu convenient el Director de l’Obra, els senyals sobre el terreny que 
delimiti la zona de treball. 
 
Els punts de referència es marcaran mitjançant sòlides estaques, marques de pintura 
per a obra forestal sobre el terreny o cintes de plàstic ben subjectades. En cas d’existir 
perill de desaparició, es marcaran només amb estaques ben sòlides o bé amb fites de 
formigó o de pedra. 
 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 
Replantejament; el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 
contractista. 
 
El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig que se li 
hagin lliurat. 
 
La direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detall necessaris per a l’execució 
dels treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per a què 
aquests puguin ser realitzats. 
 
El contractista deurà proveir-se a costa seva de tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per a efectuar els citats replantejos i determinar els punts de control o 
referència que es requereixin. 
 
3.1.3 Representant del contractista a l’obra  

L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el 
responsable de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona 
ha d’estar treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució. 
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3.1.4 Programa de treballs  

En el termini de 15 dies hàbils, a partir de l’aprovació de l’Acta de Comprovació de 
Replantejament, l’Adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres. 
 
El Programa de Treballs de les obres inclourà les següents dades: 

• Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), 
expressant els seus rendiments mitjans. 

• Delimitació de les classes d’obres que integren el projecte, o indicació de la seva 
quantia. 

• Estimació, en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes 
d’obra. 

• Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels preus 
unitaris d’adjudicació. 

• Representació gràfica de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un 
diagrama d’espai-temps. 

 
Quan del Programa de Treball es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol 
condició contractual, aquest programa s’haurà de redactar contradictòriament per 
l’adjudicatari i la direcció d’obra, i s’hi acompanyarà la corresponent proposta de 
modificació, per a la seva tramitació reglamentària. 
 
3.1.5 Iniciació de les obres  

Un cop aprovat el Programa de Treballs per l’autoritat competent, aquesta serà qui 
doni l’ordre d’iniciació de les obres, data a partir de la qual es comptarà el termini 
d’execució establert en el contracte. 
 
3.1.6 Senyalització de les obres  

El contractista resta obligat a instal·lar, sota la seva responsabilitat exclusiva, els 
senyals necessaris per indicar l’accés als treballs, la circulació per la zona que ocupen 
els treballadors i els punts de possible perill a causa dels treballs, tant en la zona 
esmentada com en els límits i voltants.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi de la direcció d’obra relacionades amb la 
instal·lació dels senyals complementaris o de modificacions dels ja instal·lats, inclosos 
els tipus de senyalitzacions de precaució especial. 
 
Totes les despeses que origini la senyalització aniran a càrrec del contractista. 
Igualment està obligat a retirar les senyalitzacions de tot tipus un cop ja no sigui 
necessària la seva funció. Això inclou cintes de plàstic, rees metàl·liques i altres 
estaques no materials no biodegradables. 
 
Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà d’evitar destorbar l’accés més del 
que sigui necessari i haurà d’evitar-ho, fins on sigui possible. En tot moment haurà de 
donar compliment a les ordres que rebi de la direcció d’obra.  
 
3.1.7 Obligacions del contractista  

És obligació seva avisar a la direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa, 
de la presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu 
abandonament i els motius pels quals es produeixin. 
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3.1.8 Seguretat i higiene al treball  

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin 
la legislació vigent en aquesta matèria. 
 
Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a 
camins i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de 
viabilitat. 
 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota 
deterioració durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra 
incendis els materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels 
reglament vigents per a l’emmagatzemament de carburants. 
 
3.1.9 Equips de maquinària  

El contractista resta obligat a situar a les obres els equips de maquinària que en la 
licitació es va comprometre a aportar i que el director d’obra consideri necessaris pel 
desenvolupament de les mateixes. 
 
En general s’emprarà la maquinària contemplada al projecte. La direcció d’obra haurà 
d’aprovar els equips de maquinària, així com les instal·lacions que hagin d’utilitzar-se 
per a les obres. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 
funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en que 
s’hagin d’utilitzar. No podran retirar-se sense el consentiment del director d’obra.   
 
La maquinària haurà de tenir la documentació necessària al dia. La documentació 
relativa al transport la sanitat dels animals de tracció també haurà d’estar correcta 
segons la legislació vigent. 
 
3.1.10 Treballs nocturns  

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la direcció d’obra i 
realitzats només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà de 
instal·lar els equips d’il·luminació, dels tipus i intensitat que el director de l’obra ordeni i 
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 
 
3.1.11 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos  

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents 
contractuals del Projecte, sense la deguda autorització, hauran de ser modificats a 
costa seva si la direcció de l’obra ho exigeix i en cap cas seran abonables.   
 
El contractista serà, a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa 
puguin derivar-se per a l’Administració. Igual responsabilitat comportarà al Contractista 
l’execució de treballs que el director d’obra reputi com a defectuosos.  
 
3.1.12 Danys i perjudicis 

El contractista serà responsable, durant l’execució de l’obra, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o 
servei, pública o privada, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec o d’una deficient organització dels treballs.  
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Els serveis pública o privats que en surtin perjudicats hauran de ser indemnitzats, al 
seu càrrec, tal i com indica la legislació vigent sobre el particular.  
 
Les propietats públiques o privades que en resultin perjudicades hauran de ser 
indemnitzades, al seu càrrec, restablint les condicions primitives, o bé compensant 
adequadament els danys i perjudicis ocasionats.  
 
3.1.13 Permisos i llicències 

El contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec , tots els permisos i llicències necessaris 
per a l’execució dels treballs, a excepció dels corresponents a expropiacions i 
servituds, en el seu cas.  
 
3.1.14 Condicions higièniques de la zona del projecte  

Ni durant l’obra ni en finalitzar la mateixa es podran deixar deixalles a tot l’àmbit del 
projecte, això inclou: plàstics, ferralla, llaunes, papers, etc. De forma diària tots aquests 
residus hauran de ser emportats dipositats en un lloc d’abocament controlat. 
 
 
3.2 Aspectes particulars a cada part de l’obra 

3.2.1 Condicions d’execució dels treballs sobre la vegetació existent 

Les condicions d’execució dels treballs, sobre la vegetació forestal que pobla l’àmbit 
del projecte, es regiran d’acord amb les condicions tècniques que es detallen a 
continuació. No obstant, durant l’execució dels treballs la Direcció d’Obra podrà 
adoptar les determinacions complementàries necessàries per assegurar el 
manteniment de la comunitat vegetal del savinar litoral (Junipeterum lyciae), o bé, 
quan els mateixos puguin tenir un possible impacte negatiu sobre la fauna 
(especialment durant èpoques de cria). 
 
Com a norma general, les actuacions de millora no afectaran a la comunitat que pobla 
la línia costanera, la qual queda delimitada pel sender litoral que creua l’àmbit del 
projecte d’est a oest (superfície d’unes 2 ha englobades totalment al rodal 1). 
 

3.2.1.1 Tala d’arbres  

La tallada de peus es farà de forma dirigida per tal de minimitzar els danys a l’arbrat 
romanent i facilitar les operacions posteriors (desbrancat, escapçat i arrossegament). 
Es tindrà especial precaució en no causar danys als exemplars de savina de grans 
dimensions, tant vives com mortes, en peu o abatudes i, en general, de totes les 
espècies de flora que han format el característic modelat vegetal de l’àmbit del 
projecte.  
 
L’alçada màxima de tala serà a 10 cm des del nivell del terra per tal de facilitar les 
operacions posteriors d’arrossegament i, en el seu cas, de trituració o trossejat de 
restes vegetals generades.  
 
Cal evitar l’esquinçament dels troncs en la tala. Per tant, quan el diàmetre de l’arbre ho 
exigeixi s’aplicaran les tècniques de tala (entalladures, cunyes, etc.) que hi siguin 
adients. Els talls quedaran nets i sense estelles que puguin ocasionar ferides a 
persones; a tal efecte, la direcció del tall serà en sentit predominantment horitzontal. 
 
Per les operacions de tallada de la vegetació s’utilitzarà preferentment la serra 
mecànica i/o desbrossadora manual, quan el diamètre del tronc així ho permeti. 
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No es permetrà el pas de maquinària rodada fora dels camins existents actualment, 
senyalats en els plànols del present projecte.  
 
Els criteris de selecció dels peus a tallar seran establerts per la Direcció d’Obra, per 
cadascun dels rodals diferenciats dins l’àmbit del projecte. En cada una d’aquests 
rodals caldrà que es dugui a terme un senyalament peu a peu, a càrrec d’una persona 
suficientment qualificada que adopti la millor solució en cada cas en benefici de la 
comunitat del savinar. El control periòdic de les operacions de tallada també anirà a 
càrrec d’un facultatiu forestal, degudament designat pel contractista. Les despeses que 
ocasioni aquest senyalament aniran a càrrec del contractista.  

La selecció de peus a tallar de pi blanc seguirà el següent ordre de preferència: 

1. Els peus que sotmeten clara competència a la savina, que no necessàriament 
han de ser els que es trobin situats més pròxims, sinó que poden ser els 
d’estatus social alt, al presentar un gran desenvolupament de les seves 
capçades que impedeix que arribi la llum al pis inferior.  

2. Els peus que presentin indicis de provocar danys als individus de savina o que 
ofereixin limitacions al creixement en alçada dels mateixos.  

3. Peus morts, malalts o danyats; mantenint un mínim de 5 peus morts/ha, de dbh 
superior als 40 cm, per afavorir la presència d’espècies forestals d’interès 
comunitari (quiròpters forestals i aus) i de comunitats liquèniques. 

4. En la resta de casos, preferiblement s’eliminaran els individus codominants, 
dominats, submergits o aïllats i que, a més, presentin trets fenotípics i 
genotípics poc desitjables (peus secs, malalts, malformats, amb una alçada de 
brancada baixa inferior als 3 m o amb escàs aprofitament, de classe diamètrica 
normal inferior als 10 cm) 

 
En qualsevol cas, no s’actuarà en les zones més freqüentades i visibles, tals com la 
franja circumdant als camps de conreu, a la zona amb ús de càmping i al sender litoral 
que dóna accés a les zones de platja; suposant una superfície de 2 ha 
aproximadament, del total de 16,6 ha que integren l’àmbit del present projecte.  
 
3.2.1.2 Desbrancat d’arbres tallats  

Els productes forestals susceptibles d’aprofitament es deixaran desbrancats, aprofitats 
fins a punta prima de diàmetre 8 cm, trossejats a una longitud adient pel seu 
desembosc i es deixaran apilats a peu de pista o camí, de manera que no es dificulti el 
trànsit.  
 
Els talls es faran ben arranats al tronc, fins a una longitud màxima de 0,5 cm sobre el 
tronc.  
 
El tractament de les restes vegetals generades pel desbrancat dels arbres que hauran 
de romandre al lloc haurà de fer-se de tal forma que es compleixin les condicions 
d’eliminació de restes que es defineixen en aquest plec (punt 3.2.1.5.). 
 
3.2.1.3 Podes en la massa restant  

Únicament es realitzarà la poda en els peus de pi blanc. No obstant, de manera 
excepcional, i quan així ho consideri la direcció d’obra, es podrà dur a terme aquesta 
pràctica en algun peu de savina seleccionat a tal efecte; sempre i quan els beneficis 
d’aquest tractament siguin necessaris per l’augment del creixement (que es dóna els 
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casos d’afectació a un percentatge baix de rames que entraran en poda natural), o bé, 
en alguna zona on sigui necessària la creació de certa discontinuïtat vertical en el 
combustible a efectes d’incendis forestals.  
 
En el cas de les alzines, a criteri de l’operari i prèvia supervisió del Director d’obra, si 
no és possible deixar un únic canó a conseqüència de la forma de l’arbre es seguirà un 
criteri de poda que elimini les branques més primes i sobrants a fi d’afavorir-ne dues o 
tres que seran les que sustentaran el brancatge de la capçada equilibradament.  
En tots els casos, es podarà en una alçada de 2 metres des de la base i fins a un 
màxim d’un terç de l’alçada de l’arbre.  
 
Els talls de les podes es faran nets, arranats al tronc amb 1 cm sobresortint i sense 
produir ferides extres al tronc. No s’acceptaran podes que arrenquin l’escorça o part de 
la fusta del tronc ni talls imperfectes amb estelles que sobresurtin.   
 
Respecte al tractament de les restes vegetals generades, s’haurà de dur a terme 
d’acord amb les condicions que es defineixen en aquest plec (punt 3.2.1.5.). 
 
3.2.1.4 Estassada de matoll  

L’estassada de matoll es farà de manera selectiva mitjançant motodesbrossadora 
portàtil amb fulles o disc, o bé, quan els diàmetres siguin majors als tallables amb els 
discs normals o hi hagi risc de produir danys als exemplars de savina, els talls es faran 
amb motoserra o altres eines manuals que permetin una acció selectiva, i a càrrec 
d’operaris amb la formació adient. 
 
Els equips es recomana siguin de cilindrada superior als 40 cm3 per evitar 
sobreesforços en la maquinària i facilitar les tasques de l’operari, així com millorar el 
rendiment del treball. 
 
Durant aquesta operació, la desbrossadora no s’haurà d’acostar excessivament a 
l’arbrat i matollar romanent per tal de no causar danys.  
 
Els talls es realitzaran a un màxim de 5 cm del terra. El tall serà net en sentit 
preeminentment horitzontal. No s’acceptaran talls que deixin a terra soques 
punxegudes que puguin ocasionar ferides a persones.  
 
En cap cas es podrà utilitzar maquinària autopropulsada i pesada que pugui produir un 
decapat del sòl i malmetre a la comunitat del savinar. 
 
El tractament de les restes vegetals generades pel desbrancat dels arbres que hauran 
de romandre al lloc haurà de fer-se de tal forma que es compleixin les condicions 
d’eliminació de restes que es defineixen en aquest plec (punt 3.2.1.5.). 
 
Els criteris de selecció dels exemplars a eliminar seran establerts per la Direcció 
d’Obra, per cada una dels rodals diferenciats dins l’àmbit del projecte. En cadascun 
d’aquests rodals es procedirà a assenyalar una parcel·la de mostra amb els exemplars 
a eliminar, a fi i efecte de marcar el criteri a seguir durant l’execució dels treballs. Les 
despeses que ocasioni aquest senyalament aniran a càrrec del contractista.  

La selecció d’individus es durà a terme segons els següents criteris: 

1. Incidir sobre les espècies que es situen just per sota de les capçades de les 
savines, en un estrat inferior, i que competeixin directament per l’aigua i els 
nutrients. 
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2. Respectar estrictament els exemplars de Juniperus phoenicea i els que 
presenten algun rang de protecció (Chamaerops humilis, Limonium gibertti, 
etc.). 

3. Puntualment, i quan per motius de prevenció d’incendis o millora de les 
comunitats vegetals existents, així es requereixi, incidir sobre la resta 
d’espècies de flora que integren l’àmbit del present projecte. En aquests casos, 
s’incidirà preferentment sobre les espècies més combustibles i indicadores de 
major regressió serial (Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, Cistus sp.), tot 
creant una certa discontinuïtat vertical i horitzontal del combustible vegetal, 
alhora que s’intenti prioritzar el respecte dels exemplars més ben conformats i 
de major interès.  

 
3.2.1.5 Trituració de restes vegetals  

Les restes vegetals generades durant les operacions de tallada i desbrancat de l’arbrat 
i d’estassada del sotabosc hauran de ser trossejades o triturades, mitjançant 
motodesbrossadora portàtil amb fulles o disc, i esteses “in situ” sobre tota la superfície 
treballada perquè s’incorporin al sòl. La mida màxima serà inferior a 20 cm de longitud 
en el 90% en pes de les restes triturades.  
 
El gruix dels residus triturats no podrà superar un gruix màxim sobre el terra de 5 cm, 
raó per la qual, si el gruix és excessiu, els operaris els hauran d’escampar amb forques 
o rasclets. 
 
Les restes de major grandària que no puguin ser eliminades mitjançant la 
motodesbrossadora portàtil, ja siguin procedents de les operacions de desbrancat i/o 
poda, o bé de les operacions d’estassada del sotabosc, hauran de ser recollides i 
apilades en distàncies inferiors als 25 m per a ser desemboscades fora de la forest, 
juntament amb els productes fustaners obtinguts. Les restes vegetals seran 
arrossegades fins a peu dels carregadors assenyalats per la Direcció d’Obra, on seran 
apilades per a la seva treta. 
 
En la mesura del possible, per la retirada de les restes vegetals caldrà utilitzar els 
canals de desembosc que s’utilitzin per la treta de la fusta.  
 
Durant l’execució d’aquesta actuació, es tindrà especial precaució en no causar danys 
als exemplars de Juniperus phoenicea i els que presenten algun rang de protecció 
(Chamaerops humilis, Limonium gibertti, etc.). 
 
No s’admet l’eliminació d’aquests residus mitjançant la crema dins dels àmbits 
forestals ni en el seu entorn immediat. 
 
En cap cas, no es podrà deixar en la franja de 20 m d’amplada a banda i banda dels 
camins les restes vegetals generades com a conseqüència del diferents treballs 
realitzats, segons el que determina l’article 12 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 
En qualsevol cas, són d’aplicació per part del l’adjudicatari la resta de disposicions 
establertes en la normativa específica vigent en matèria de prevenció d’incendis 
forestals.  
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3.2.1.6 Arrossegament i apilat de fusta i llenya a carregador  

D’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra, el mètode de desembosc utilitzarà 
tècniques d’arrastre, preferentment, per mitjà de tracció animal. No obstant, en el seu 
cas, també es podrà utilitzar un tractor de petites dimensions amb cabrestant, 
puntualment en aquelles zones on la xarxa viària actual així ho permeti. 
 
 
L’organització dels treballs de desembosc, haurà de permetre la circulació pel terreny, 
tot optimitzant les tasques i sense fer més girs dels necessaris. 
 
Les operacions es duran amb cura per tal de no afectar les espècies forestals 
reservades, tant de l’estrat arbori com arbustiu. Es tindrà especial precaució en no 
causar danys als exemplars de Juniperus phoenicea i els que presenten algun rang de 
protecció (Chamaerops humilis, Limonium gibertti, etc.). 
 
La fusta serà arrossegada fins a peu dels carregadors assenyalats per la Direcció 
d’Obra, on serà apilada per a la seva treta. 
 
No es permet l’obertura de noves pistes, incloses les temporals de desembosc, ni 
l’ampliació o reforma de les existents.  
 
Una vegada finalitzat el conjunt d’actuacions, es restauraran, al seu estat inicial, els 
ròssecs originats com a conseqüència del desembosc de les fustes i llenyes i/o 
desbrollaments. Mitjançant les mateixes tècniques, caldrà eliminar al mateix temps la 
totalitat de senders secundaris existents actualment, tot respectant els sender litoral, 
considerat com a únic integrant de la xarxa pedestre principal al seu pas per l’àmbit 
d’estudi. Les despeses que ocasioni l’aplicació de mesures encaminades a la 
restauració dels terrenys afectats aniran a càrrec del contractista.  
 
 
3.3 Restriccions temporals dels treballs 

3.3.1 Termini d’execució 

S’estableix un període d’execució de l’obra de 3 mesos. 
 
3.3.2 Restriccions per motius de prevenció d’incendis forestals  

En compliment del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022 de 10/03/95), els treballs que generin 
restes vegetals no es podran executar entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Si fos 
necessari fer-ho, es demanarà autorització al Director General del medi Natural. Serà 
responsabilitat de l’adjudicatari l’obtenció d’aquests permisos. 
 
3.3.3 Restriccions tècniques  

El tractament de la vegetació, com la resta d’actuacions que preveu el projecte de 
referència, s’hauran d’executar dins de l’època de menor afluència de visitants a 
l’espai protegit, que coincideix amb el període comprès entre els mesos d’octubre-
març.  
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4 CONDICIONS A COMPLIR PER LA MAQUINÀRIA  

Tota la maquinària que s’utilitza en els treballs han de complir les condicions que 
s’estableixen en el present plec i han de ser aprovats per l’enginyer director de les 
obres. 
 
Es presentarà a l’E.D.O. una fitxa tècnica de cada màquina a utilitzar per la realització 
dels treballs, en la que es detallarà el model, les característiques i les condicions de 
treball. Aquest acceptarà la maquinària o demanarà la seva substitució, si ho 
considera oportú, per la bona realització dels treballs. 
 

5 AMIDAMENT I ABONAMENT  

5.1 Condicions generals 

Els amidaments de l’obra són, en general, els descrits en el projecte. Malgrat això, els 
amidaments finalment executats poden sofrir petites variacions respecte el projecte en 
raó de circumstàncies imprevistes.  
 
5.2 Detalls de l’amidament i abonament  

S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per 
unitats (ha, t, km, u, m³, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques 
del plànol i del plec de condicions del projecte. En cada cas, els amidaments es faran 
segons les indicacions de director de l’obra i serviran de base per a la certificacions. 
 
En el cas de que l’adjudicatari no estigui d’acord amb els amidaments i n’exigeixi un de 
detall, es podrà realitzar un aixecament topogràfic. Les despeses suplementàries 
d’aquest amidament aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran 
executats pel director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari 
podrà nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de 
manifestar les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles. 
 
5.2.1 Amidaments per hectàrea (ha) 

Quan el límit de les actuacions tinguin límits clars (carenes, camins, elements del 
paisatge destacats, etc.), els amidaments es realitzaran sobre els ortofotomapes 
1:5.000, amb suport dels mapes 1:5.000, ambdós de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC). Quan el límit de les actuacions no es correspongui amb aquests elements clars, 
l’adjudicatari farà un aixecament amb GPS. 

Aquestes mesures es prendran en projecció horitzontal, no en pendent.  En ambdós 
casos el contractista presentarà un ortofotoplànol en paper i en digital de la zona a 
certificar, en la que aparegui el límit de la zona i l’amidament resultant. 
 
5.2.2 Amidaments per hores (h) 

Caldrà avisar al director de l’obra el moment en què la maquinària en qüestió comenci 
els seus serveis, així com el de finalització del mateix.  
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5.3 Unitats no previstes 

La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la direcció de 
la mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar 
així no s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta.  
 
5.4 Obra inacceptable o incompleta 

Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per 
realitzades les diferents unitats d’obra. Mai es faran certificacions parcials d’unitats 
d’obra. L’obra inacceptable o bé incompleta s’haurà de refer per procedir a la seva 
certificació.  
 
 
5.5 Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, sempre que en el contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

• Les despeses de construcció, adequació, remoció i retirada de construccions 
auxiliars i instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de protecció de materials contra el deteriorament, danys o incendi, 
complint els requeriments vigents per a l’emmagatzemament d’explosius i 
carburants. 

• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles. 

• Les despeses de conservació previstes en el present Plec, durant el termini de 
garantia. 

• Les despeses de remoció d’eines i materials. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel 
subministrament d’aigua necessària pels treballs. 

• Les despeses de correcció de desperfectes produïts a la xarxa viària existent 
durant el pla d’execució dels treballs i motivats per a la realització dels mateixos, i 
els de totes les reparacions que són imprescindibles per a la realització de les 
obres. 

• Les despeses que origini la còpia dels documents contractuals: plànols, etc. 

•  Les despeses de replantejament dels treballs. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària o 
materials. 

• Les despeses de protecció de col·lectors i de la pròpia obra front a qualsevol 
deteriorament, dany o incendi, i es compliran els requisits vigents per a 
l’emmagatzemament d’explosius i carburants.  
 

6 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OB RES 

6.1 Pluges 

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i 
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.  
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6.2 Gelades 

Si existeix perill de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà 
totes les zones que poguessin quedar perjudicades en els efectes consegüents. Les 
parts d’obra danyades s’aixecaran i construiran al seu càrrec, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes Prescripcions.  
 
6.3 Incendis 

El Contractista s’haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o que siguin dictades per la direcció d’obra.  En 
tot cas adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s’encenguin focs 
innecessaris i serà responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a 
l’execució de les obres així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

 

7 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN 

ELS TREBALLS 

En el cas de contradiccions entre algunes de les condicions del Plec de Condicions o 
entre aquest i els plànols, es considerarà com a vàlida la més restrictiva. 
 
L’esmentat al Plec i omès als plànols, o viceversa, haurà d’ésser executat com si fos 
mencionat en ambdós documents. 
 
Les omissions en plànols i Plec, les descripcions errònies dels detalls de l’obra que 
siguin indispensables per a dur a terme la intenció de l’exposat als plànols i Plec de 
Condicions o que, per ús i costum hagin d’ésser realitzats, no només no eximeixen al 
Contractista de l’obligació d’executar aquests treballs d’obra omesos o erròniament 
descrits, sinó que pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat 
complets o correctament especificats als Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques.  
 

Lleida, setembre de 2011 

 

 

L’alumne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cabal Blanch 
 


