MEMÒRIA PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS A
L’EDIFICI GLÒRIES I LA NOVA IMPLANTACIÓ DE CONTROL D’ACCÉS A
L’EDIFICI PANTÀ nº20
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1 INTRODUCCIÓ
La present memòria té per objecte descriure la reforma a realitzar en el control d’accés existent
en l’Edifici Glòries i la nova implantació d’un nou sistema de control en l’Edifici Pantà nº20 de
Terrassa.

2 ANTECEDENTS
La present memòria neix de la necessitat d’integrar els controls d’accessos de l’edifici Glòries al
sistema IdAccess de control d’accés per a tot l’Ajuntament, per millorar la seva gestió. L’edifici
Pantà nº20 no disposa de control d’accés, per tant, amb aquesta actuació és realitzarà el control
d’accés a nivell de porta d’accés principal de planta baixa.

3 REDACCIÓ DEL DOCUMENT
El present document ha estat redactat, per Josep Planas Penalva, enginyer tècnic industrial,
col·legiat 19.601 del col·legi EBCN. Telèfon de contacte 620345162, josepplanas@ebcn.cat.

4 EMPLAÇAMENT
L’emplaçament a on s’ubiquen les instal·lacions són carrer Pantà nº20 08221 i Avda Glòries
Catalanes nº3 08223 de Terrassa.

5 REGLAMENTACIÓ APLICADA
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Segons reglamentacions específiques
Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)
Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS
CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales,
RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures
i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Electricitat
Reglament electrotècnic de baixa tensió
RD 842/2002 de 2 d’agost

6 ACTIVITAT
L’activitat a desenvolupar en els establiment és:
- Oficines administratives

7 CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
L’edifici Glories és utilitzat com a dependencies de la Policia Municipal. És un edifici construït
l’any 2004 i disposa d’una superfície construïda de 6.126m2, distribuïts en planta soterrani -2,
planta soterrani -1, planta baixa, planta primera i planta segona.

L’edifici Pantà nº20 és utilitzat com a dependencies de l’Arxiu Municipal, servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat, serveis de Projecte i Obres, ... És un edifici construïts a principis de
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segle XX i fou reformat l’any 2.008, disposa d’una superfície construïda de 5.984m2, distribuïts
en planta soterrani -1, planta baixa, planta primera, planta segona i planta tercera.

8 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Treballs a realitzar al edifici Glories
L’objectiu principal a realitzar en la reforma del control d’accés de l’edifici Glories és la
integració dels controls d’accessos existents al sistema IdAccess de control d’accés per a tot
l’Ajuntament de Terrassa. Actualment existeixen 5 punts de control d’accés a substituir per els
nous terminals que permeten la integració abans mencionada. L’ ubicació d’aquests controls
d’accés són:
 Entrada oficines
 Guardia Civil
 Guardia Civil
 Accés per rampa
 Accés per rampa

També existeix un control d’identificació i lectura de matricules per accés al pàrquing. Per la
integració del lector de matricules s’haurà de substituir les càmeres existents.
Els nous terminals seran duals, permetran els reconeixement biomètric de l’empremta dactilar i
també seran de proximitat amb tarja unificada, per a tots els sistemes de control d’accés instal·lats
en la resta d’edificis Municipals. Aquest terminals es connectaran a Ethernet amb conductor UTP
categoria 5 o 6 (preferiblement 6) existent.
El terminal dual disposarà de les següents característiques tècniques:
 Carcassa IP-65: La carcassa del terminal identificador en l’accés a controlar ha de ser
resistent a l’ambient exterior i estar protegit contra l’aigua i la pols amb un grau IP-65.
 Anti vandàlic: La carcassa de plàstic ABS del terminal identificador en l’accés a controlar
ha de ser resistent a l’ambient exterior i als impactes que puguin produir en un acte de
vandalisme.
 Processador 533Mhz o superior: El terminal de control d’accés ha de disposar d’un
processador amb suficient capacitat per poder comparar les empremtes dactilars amb les
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de la base de dades i donar una resposta d’accés amb un temps mínim i que faci àgil
l’accés de les persones.

L’algoritme d’identificació d’empremta digital ha de ser

reconegut a nivell internacional i ha de ser ràpid i fiable.
 Distribució IP: Per permetre les operacions de comunicació i programació el terminal de
control d’accés ha de disposar de comunicació IP.
 PoE: El terminal de control d’accés ha de disposar d’un sistema PoE, per tal que amb un
sol conductor UTP, es pugui realitzar la comunicació i alimentació elèctrica necessària
per el seu funcionament. S’instal·larà un switch de 4 ports PoE en el rack de veu i dades
de l’edifici Glories per servir als 5 terminals a instal·lar.
 Interface TCP/IP RS485: Es disposarà de diferents interface per permetre la flexibilitat
d’instal·lació.

Les càmeres i el programari de reconeixement de matricules disposarà de les següents
característiques tècniques:
 Carcassa IP-65: La carcassa de la càmera identificadora en l’accés a controlar ha de ser
resistent a l’ambient exterior i estar protegit contra l’aigua i la pols amb un grau IP-65.
 Anti vandàlic: La carcassa de plàstic ABS de la càmera identificadora en l’accés a
controlar ha de ser resistent a l’ambient exterior i als impactes que puguin produir en un
acte de vandalisme IK08.
 PoE: La càmera de control d’accés ha de disposar d’un sistema PoE, per tal que amb un
sol conductor UTP, es pugui realitzar la comunicació i alimentació elèctrica necessària
per el seu funcionament. S’instal·larà un switch de 4 ports PoE en el rack de veu i dades
de l’edifici Glories per servir a les dues càmeres a instal·lar.
 Aplicació client per a la gestió i tractament local de les dades. Les matricules de vehicles
es podran introduir a la base de dades dels del ordinador local, situat a l’edifici Glories.
Per això s’instal·larà un programa per gestió local. El programari general per
reconeixement de matricules s’instal·larà en el servidor general de l’edifici Didó i es
podrà utilitzar en qualsevol edifici connectat en xarxa amb el servidor central.
 Possibilitat de lectura de nit, mòdul IR. Visió de càmera en blanc i negre.

Treballs a realitzar al edifici Pantà nº20
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L’objectiu principal a realitzar en la instal·lació del carrer Pantà nº 20 és la de dotar d’un control
d’accés a nivell d’accés des del carrer. Aquest control d’accés haurà d’estar integrat al sistema
IdAccess de control d’accés per a tot l’Ajuntament de Terrassa.
Els nou terminal serà dual, permetrà el reconeixement biomètric de l’empremta dactilar i també
serà de proximitat amb tarja unificada, per a tots els sistemes de control d’accés instal·lats en la
resta d’edificis Municipals. Aquest terminals es connectaran a Ethernet amb conductor UTP 6.
El terminal dual disposarà de les següents característiques tècniques:
 Carcassa IP-65: La carcassa del terminal identificador en l’accés a controlar ha de ser
resistent a l’ambient exterior i estar protegit contra l’aigua i la pols amb un grau IP-65.
 Anti vandàlic: La carcassa de plàstic ABS del terminal identificador en l’accés a controlar
ha de ser resistent a l’ambient exterior i als impactes que puguin produir en un acte de
vandalisme.
 Processador 533Mhz o superior: El terminal de control d’accés ha de disposar d’un
processador amb suficient capacitat per poder comparar les empremtes dactilars amb les
de la base de dades i donar una resposta d’accés amb un temps mínim i que faci àgil
l’accés de les persones.

L’algoritme d’identificació d’empremta digital ha de ser

reconegut a nivell internacional i ha de ser ràpid i fiable.
 Distribució IP: Per permetre les operacions de comunicació i programació el terminal de
control d’accés ha de disposar de comunicació IP.
 PoE: El terminal de control d’accés ha de disposar d’un sistema PoE, per tal que amb un
sol conductor UTP, es pugui realitzar la comunicació i alimentació elèctrica necessària
per el seu funcionament. S’instal·larà un switch de 4 ports PoE en el rack de veu i dades
de l’edifici Glories per servir als 5 terminals a instal·lar.
 Interface TCP/IP RS485: Es disposarà de diferents interface per permetre la flexibilitat
d’instal·lació.

La porta d’accés principal és de doble fulla. Per poder realitzar el control d’accés s’haurà
d’instal·lar un tancament elèctric en la part superior de cada fulla per permetre el seu bloqueig.
També s’instal·larà una molla tanca portes sense retenció, per cada fulla, per permetre que la
porta torni a la posició de tancament de forma automàtica, per això s’hauran de des instal·lar les
molles que actualment estan instal·lades en cadascuna de les fulles.
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Per permetre l’obertura de la porta des del interior de l’edifici, s’instal·larà un polsador. En el
moment en que hi hagi una fallada del subministrament elèctric o el dispar d’una senyal d’alarma
d’incendis el sistema de tancament de porta s’ha de desbloquejar.
Per el correcte funcionament del sistema s’ha d’instal·lar una font d’alimentació PoE i un
controlador d’obertura interior (Secure I/O) que no permetrà l’obertura des del exterior per
manipulació del sistema per personal no autoritzat. Aquest dos equips s’instal·laran dins d’una
caixa marca Hager model Orion 350x300x260mm o equivalent.
Per l’alimentació elèctrica del sistema

s’instal·larà un diferencials 2P/40A/30mA i un pia

2P/10A en el quadre general elèctric situat en el local al costat de la porta d’accés a controlar. La
línia elèctrica serà de conductor lliure d’halògens 3x1.5mm2 instal·lat en interior de tub de PVC
en interior de cel ras.

9 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una sola fase de 1 mes, a partir de la
signatura del mateix.
Els treballs que puguin afectar el normal funcionament de la resta de l’edifici es realitzaran fora
de l’horari de treball del personal, en caps de setmana o en festius.
El termini de garantia es fixa en dos anys a partir del moment en que la Direcció Facultativa
lliuri el certificat final de recepció.
Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament o constructius
aquests hauran de ser solucionats gratuïtament per l’empresa constructora, excepte que es
demostri que aquests no han estat creats pels treballs realitzats durant el transcurs de l’obra.

10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb la
Disposició addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que estableix que
no serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros, no es
proposa la classificació del contractista.
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11 CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA
L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les
proves parcials i finals necessàries.
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les
mateixes condicions d’ordre i neteja que es troben. S’exigirà un cap d’obra el 100% de les hores
en que hi hagi gent treballant a les obres.
Els treballs que puguin afectar el normal funcionament de la resta de l’edifici es realitzaran fora
d’horari de treball del personal, caps de setmana o festius.
Un cop finalitzats els treballs, d’acord amb les especificacions del projecte es realitzaran les
proves addicionals que consideri necessàries el Director d’obra.
Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució,
es comprovarà la correcte execució del muntatge, la neteja i el bon acabat dels elements
constructius. Es revisarà:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte
- Replanteig dels elements constructius
- Correcte aplicació dels sistemes constructius

Josep Planas Penalva
19.601 EBCN

Terrassa, juliol de 2017
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12 PRESSUPOST
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació
de l’execució per el bon funcionament del servei existent.
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.
Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra
realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a càrrec del
Contractista.
 Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 199,38€

Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball
que estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del
Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista.
 Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 398,75€
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Código

Nat

1.1

Capítulo

EG110001

Partida

Ud Resumen
EDIFICI GLORIES
u

Càmeres lectores de matrícules

CanPres

PrPres ImpPres

1

10.699,24

10.699,24

2,00

1.110,90

2.221,80

5,00

623,88

3.119,38

2,00

132,83

265,65

1,00

92,58

92,58

1,00

84,53

84,53

1,00

2.326,45

2.326,45

Retirada de càmera existent i subministrament i
muntatge de nova càmera lectora de matrícules
MOBOTIX MX‐M25 o equivalent. Imatge amb
blanc i negre. Disposaran de sensor IR per lectura
de matrícula de nit. Inclou connexió a conductors
UTP existents. S'inclouen ajustaments de
configuració i posada en marxa

EG110002

Partida

u

Terminal lector dual
Retirada de terminal existent i subministrament i
muntatge de terminal lector dual (targeta i
empremtes) Bioentry Plus W o equivalent, amb
sensor òptic Mifare. Carcassa IP‐65 i anti
vandàlica. Distribució IP amb sistema PoE,
interface TCP/IP i RS485

EG110003

Partida

u

Switch 4 ports
Subministrament i muntatge de switch de 4 ports
en rack existent, per connexió a terminals i
càmeres. S'inclou configuració i posada en marxa.

EG110004

Partida

u

Lector d'empremtes
Subministrament i muntatge de lector
d'empremtes per donar servei a 5 terminals duals.
S'inclou configuració i posada en marxa.

EG110005

Partida

u

Lector RFID
Subministrament i muntatge de lector RFID per a
targetes per donar servei a 5 terminals duals.
S'inclou configuració i posada en marxa.

EG110006

Partida

u

Mòdul IDAccess gestor de matrícules
Subministrament i muntatge de Mòdul IDAccess
gestor de matrícules instal∙lat en el servidor
central que dona servei a varis edificis. S'inclou
configuració i posta en marxa.

EG110007

Partida

u

Mòdul Client IDAccess STD + gestor de matrícules

0,00

1,00

949,90

949,90

1,00

1.440,95

1.440,95

1,00

198,00

198,00

1

10.699,24

10.699,24

1

2.592,46

2.592,46

1,00

623,10

623,10

Subministrament i muntatge de Mòdul Client
IDAccess gestor de matrícules instal∙lat en el
ordinador gestor local. S'inclou configuració i posta
en marxa.
EG110008

Partida

u

Llicencia OCR de reconeixement de matrícules
Llicencia OCR de reconeixement de matricules per
us des de l'ordinador gestor local. S'inclou
configuració i posta en marxa.

EG110009

Partida

u

Formació
Formació del personal per el funcionament del
sistema de control d'accessos.
1.1

1.2

Capítulo

EG110002

Partida

EDIFICI PANTÀ
u

Terminal lector dual

JOSEP PLANAS PENALVA Enginyer Tècnic Industrial EBCN 19.601

Retirada de terminal existent i subministrament i
muntatge de terminal lector dual (targeta i
empremtes) Bioentry Plus W o equivalent, amb
sensor òptic Mifare. Carcassa IP‐65 i anti
vandàlica. Distribució IP amb sistema PoE,
interface TCP/IP i RS485
EG110010

Partida

u

Polsador de sortida

1,00

180,90

180,90

1,00

88,44

88,44

Subministrament i muntatge de polsador de
sortida amb funcionament per pulsació i posició de
permanent.
EG110011

Partida

u

Controlador Secure I/O
Subministrament i muntatge de mòdul Secure I/O
per garantir la seguretat en la manipulació del
control d'accés.

EG110012

Partida

u

0,00

1,00

78,79

78,79

1,00

196,98

196,98

1,00

3,98

3,98

1,00

11,66

11,66

2,00

426,12

852,24

2,00

278,18

556,37

1.2

1

2.592,46

2.592,46

TOTAL PRESSUPOST CONTROL D'ACCESSOS

1

13.291,70

13.291,70

Alimentador PoE
Subministrament i muntatge de mòdul
alimentador PoE per alimentació elèctricament
dels elements del control d'accés.

EG110013

Partida

u

Caixa 350x300x260mm
Subministrament i muntatge de caixa marca Hager
model Orion o equivalent per allotjar mòdul
alimentador PoE i mòdul Secure I/O, IP‐65,
350x300x260mm amb placa cega amb interruptor
i doble endoll schucko.

EG110014

Partida

u

Interruptor magnetotérmic 2P/10A
Subministrament i muntatge de Interruptor
magnetotérmic 2P/10A per protecció alimentació
elèctrica sistema de control d'accés i de tanca
portes.

EG110015

Partida

u

Interruptor diferencial 2P/40A/30mA
Subministrament i muntatge de Interruptor
diferencial 2P/40A/30mA per protecció
alimentació elèctrica sistema de control d'accés i
de tanca portes.

EG110016

Partida

u

Sistema de tancament porta (tanca portes
superior)
Subministrament i muntatge de sistema
tancament de porta amb tanca portes superior
Klesco o equivalent a 12V i per porta de vidre de
12mm. Amb absència de tensió la porta quedarà
des bloquejada.

EG110017

Partida

u

Sistema de tancament porta (molles tancament
automàtic)
Subministrament i muntatge de sistema
tancament de porta amb molles Vitrum o
equivalent. S'inclou el desmuntatge de les molles
existents.
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PRESSUPOST
1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL OBRA

13.291,70 €

2.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

398,75 €

3.- PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

199,38 €

SUBTOTAL

13.889,83 €

13,00 % DESPESES GENERALS

1.805,68 €

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL

833,39 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs)

16.528,90 €

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites
en el projecte ascendeixen a la quantitat de:
o
SETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
(16.528,90 €), essent l’IVA (21%) exclòs.

21,00 % IVA
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs)

3.471,07 €
19.999,97 €

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites
en el projecte ascendeixen a la quantitat de:
o
DINOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTASET CÈNTIMS (19.999,97 €), essent l’IVA (21%) inclòs.
El Tècnic
JOSEP PLANAS PENALVA
EBCN 19601

Terrassa, juliol de 2017
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13 MANUAL DE MANTENIMENT
Es disposarà d’un contracte de manteniment entre el titular de la instal·lació i una empresa
instal·ladora homologada.
La instal·lació de control d’accés s’utilitzarà exclusivament per l’ús projectat, mantenint les
especificacions de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals
s’han dissenyat les instal·lacions.
En tot cas s’estudiaran els manuals d’us dels fabricants dels materials instal·lats abans de la seva
manipulació i posta en funcionament. Això serà responsabilitat del personal de manteniment que
designi el titular de l’activitat.
La sala del quadre general i el rack no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de
netejar periòdicament.
Si durant la vida útil de la instal·lació cal una intervenció que impliqui reforma, reparació o
rehabilitació de la instal·lació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
S’ s’observen fuites en les canonades o aparells o altres deficiències de funcionament s’ha
d’avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
Les diferents parts de la instal·lació de control d’accés tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


Revisió i neteja de les sales quadre elèctric i rack



Inspecció de la instal·lació



Revisions, neteges de les òptiques de les càmeres segons instruccions del fabricant



Les indicades amb les instruccions dels fabricants en els seus manuals d’us i
manteniment

14 BENS I SERVEIS AFECTATS
Degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució o
subministrament. Abans del inici d’obra s’haurà de verificar que les obres no afectaran cap
servei .
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Durant les obres no es podran interrompre els serveis bàsics pel correcte funcionament de la resta
de l’edifici i no es podrà afectar els treballs dels usuaris.

15 CONTROL DE QUALITAT
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del
Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre
de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de
1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de
març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’ autor de la memòria enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes
de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que el director d’obra consideri necessaris
per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els
establerts legalment, variant la definició o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant
d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
El contractista elaborarà el Pla de Control de Qualitat a on es fixaran els assaigs necessaris, el
qual serà aprovat per la Direcció d’Obra.
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16 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els
empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant 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 aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les

seves

responsabilitats

als

contractistes

i

als

sots-contractistes

(art.

11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació
Bombers: 085
Emergències: 112
Mossos d’Esquadra: 088
Urgències: 062
Descripció dels treballs a realitzar
Tal i com es descriu en el projecte executiu, els treballs a realitzar són de caire elèctric o
assimilable, tot i que el sistema a instal·lar es de sistema de control d’accessos.
Per a major detall veure el projecte executiu.
Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones.
Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a electricista
Ajudant de electricista
Ajudant Manobre
Manobre especialista
Peó

1
0
1
1
0
0
0

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
Magnetotermics i diferencials.

Centres de comandament, control i regulació
Conductors de coure de 0,6/1 kv
Conductors de coure 750v i conductors de control.
Elements auxiliars per a elements de connexió
Càmeres i material divers de control d’accessos
Accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa
Tubs flexibles i corbables no metàl·lics tubs rígids no metàl·lics

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:


Evitar riscos



Avaluar els riscos que no es puguin evitar



Combatre els riscos a l'origen



Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut



Tenir en compte l'evolució de la tècnica



Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill



Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i
les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball



Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual



Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:


El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja



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



La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars



El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.



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



La recollida dels materials perillosos utilitzats



L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes



L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball



La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms



Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives

preventives

més

segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors,
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els
socis,

l'activitat

dels quals

consisteixi

en

la

prestació

del

seu

treball

personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria

preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els
treballadors han de:


Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.



Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista



No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball



Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats
de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut dels treballadors.



Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra
o bé ser aplicables a altres feines.
Mitjans i maquinaria


Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades



Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)



Riscos derivats del funcionament de grues



Caiguda de la càrrega transportada



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Contactes elèctrics directes o indirectes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques



Altres

Treballs previs


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de materials



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Altres

Enderrocs


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Fallida de l'estructura



Sobre esforços per postures incorrectes



Acumulació i baixada de runes



Altres

Moviments de terres i excavacions



Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Cops i ensopegades



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques



Sobre esforços per postures incorrectes



Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar



Altres

Fonaments


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre esforços per postures incorrectes



Fallides d'encofrats



Fallides de recalços



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Altres

Estructura


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre esforços per postures incorrectes



Fallides d'encofrats



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Riscos derivats de l'accés a les plantes



Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials



Altres

Ram de paleta


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Altres

Coberta


Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Sobre esforços per postures incorrectes



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes de pals i antenes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Altres

Revestiments i acabats


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)



Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades



Altres

Instal·lacions


Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Emanacions de gasos en obertures de pous morts



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre-esforços per postures incorrectes



Caigudes de pals i antenes



Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades



Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))


Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o l'entorn del lloc de treball



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



Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades



Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió



Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió



Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis



Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic



Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit



Treballs que impliquin l'ús d'explosius



Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.



S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball.



Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.



Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva


Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra



Senyalització de les zones de perill



Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors



Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària



Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega



Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents



Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives



Fonamentar correctament la maquinària d'obra



Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.



Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra



Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat



Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents
(subsòl, edificacions veïnes)



Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
protecció de les rases



Utilització de paviments antilliscants.



Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.



Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials



Col·locació de xarxes en forats horitzontals



Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)



Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades



Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades



Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes



Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual


Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules



Utilització de calçat de seguretat



Utilització de casc homologat



A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.



Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades



Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos



Utilització de mandils



Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers


Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa



Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors



Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega



Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)



Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
7. NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al
seu Pla.

Textos generals
Quadre de malalties professionals R.D.1995/1978Modificada 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. 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.
− 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 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. 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 seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en
alçada.

− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions
mecàniques.
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.
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll.
Incendis
− CTE DB SI
− 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).
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.
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.
– 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.
− 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.
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.
Senyalització
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D.
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

Diversos
− 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.
Josep Planas Penalva
19.601 EBCN

Terrassa, juliol de 2017
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