Especificaciones tècniques
Les llicències dels elements i els espais ocupats per tancament per a protecció, mitjans auxiliars
de construcció, maquinària d'obra, eines i materials s'atorgaran i condicionaran en funció de la
necessitat real d'ocupar la via pública per fer l'activitat, l'oportunitat i la incidència en l'ús comú
general.
Les condicions de les llicències d'ocupació de la via pública inclouran aspectes d'horari, espais
concedits, condicions d'instal·lació o de treball, condicions de senyalització, condicions de
seguretat, sorolls i altres aspectes anàlegs.
La duració i les dates d'inici i fi de la llicència podran ser modificades en funció de la celebració de
fires i festes tradicionals o commemoratives.
L'ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que s'establirà depenent
del tipus de via, l'afluència de vianants i altres aspectes que incideixen en l'ús general de la via. En
qualsevol cas, l'amplada mínima del pas haurà de ser de 1.5 metres. Excepcionalment,
l'Ajuntament podrà autoritzar passos d'amplada inferior.
S'haurà d'adequar el pas de vianants per garantir que el ferm tingui unes condicions adients de
seguretat i accessibilitat.
Els passos habilitats per a vianants s'hauran de senyalitzar convenientment.
Quan es realitzin obres en un terreny pròxim a un arbrat, els vehicles, màquines i altres mitjans
auxiliars de construcció utilitzats per l'empresa constructora hagin de circular o ubicar en aquest
lloc, prèviament al començament dels treballs, hauran de protegir el tronc de l'arbre fins a una
altura no inferior a tres metres mesurats des del terra, amb taulons lligats amb filferros o qualsevol
forma que els serveis tècnics municipals indiquin. Aquestes proteccions s'hauran de retirar una
vegada acabada l'obra o quan els serveis tècnics municipals ho indiquin.
Si és necessari per a la seguretat o salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
han d’estar estabilitzats per fixació o per altres mitjans. Els equips de treball la utilització prevista
dels quals requereixi que els treballadors s’hi situïn a sobre han de disposar dels mitjans adequats
per garantir que l’accés i la permanència en aquests equips no suposi un risc per a la seva
seguretat i salut.
En particular, llevat del cas de les escales de mà i dels sistemes utilitzats en les tècniques d’accés
i posicionament mitjançant cordes, quan hi hagi un risc de caiguda d’altura de més de dos metres,
els equips de treball han de disposar de baranes o de qualsevol altre sistema de protecció
col·lectiva que proporcioni una seguretat equivalent.
Les baranes han de ser resistents, d’una altura mínima de 90 centímetres i, quan sigui necessari
per impedir el pas o relliscades dels treballadors o per evitar que caiguin objectes, han de
disposar, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
Les escales de mà, les bastides i els sistemes utilitzats en les tècniques d’accés i posicionament
mitjançant cordes han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, o tots
dos, perquè la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un
risc de caiguda per trencament o desplaçament.
En particular, les escales de tisora han de disposar d’elements de seguretat que impedeixin que
s’obrin en ser utilitzades.
Les bastides, així com les seves plataformes, passarel·les i escales, s’han d’ajustar al que
estableix la seva normativa específica. Les escales de mà dels llocs de treball s’han d’ajustar al
que estableix la seva normativa específica.

Només es poden efectuar treballs temporals en altura de manera segura i en condicions
ergonòmiques acceptables des d’una superfície adequada. S’han d’escollir els equips de treball
més apropiats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures, tenint en compte, en
particular, que s’ha de donar prioritat a les mesures de protecció col·lectiva enfront de les mesures
de protecció individual i que l’elecció no es pot subordinar a criteris econòmics.
Les dimensions dels equips de treball han d’estar adaptades a la naturalesa de la feina i a les
dificultats previsibles i han de permetre una circulació sense perill.
L’elecció del tipus més convenient de mitjà d’accés als llocs de treball temporal en altura s’ha
d’efectuar en funció de la freqüència de circulació, l’altura a què s’hagi de pujar i la durada de la
utilització. L’elecció efectuada ha de permetre l’evacuació en cas de perill imminent. El pas en les
dues direccions entre el mitjà d’accés i les plataformes, taulers o passarel·les no ha d’augmentar el
risc de caiguda.
La utilització de les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes s’ha de limitar a
circumstàncies en què l’avaluació del risc indiqui que el treball es pot executar de manera segura i
en què, a més, la utilització d’un altre equip de treball més segur no estigui justificada.
Tenint en compte l’avaluació del risc i, especialment, en funció de la durada del treball i de les
exigències de caràcter ergonòmic, s’ha de facilitar un seient proveït dels accessoris apropiats.
Depenent del tipus d’equip de treball elegit d’acord amb els apartats anteriors, s’han de determinar
les mesures adequades per reduir al màxim els riscos inherents a aquest tipus d’equip per als
treballadors.
En cas que sigui necessari, s’ha de preveure la instal·lació d’uns dispositius de protecció contra
caigudes.
Aquests dispositius han de tenir una configuració i una resistència adequades per prevenir o aturar
les caigudes d’altura i, en la mesura que sigui possible, evitar les lesions dels treballadors.
Els dispositius de protecció col·lectiva contra caigudes només es poden interrompre en els punts
d’accés a una escala o a una escala de mà.
Quan l’accés a l’equip de treball o l’execució d’una tasca particular exigeixi la retirada temporal
d’un dispositiu de protecció col·lectiva contra caigudes, s’han de preveure mesures
compensatòries i eficaces de seguretat, que s’han d’especificar en la planificació de l’activitat
preventiva.
No es pot executar el treball sense l’adopció prèvia de les mesures esmentades. Una vegada
finalitzat aquest treball particular, sigui de forma definitiva o temporal, s’han de tornar a col·locar al
seu lloc els dispositius de protecció col·lectiva contra caigudes.
Els treballs temporals en altura només es poden efectuar quan les condicions meteorològiques no
posin en perill la salut i la seguretat dels treballadors.
Les escales de mà s’han de col·locar de manera que l’estabilitat durant la seva utilització estigui
assegurada.
Els punts de suport de les escales de mà s’han d’assentar sòlidament sobre un suport de
dimensions adequades i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en

posició horitzontal. Les escales suspeses s’han de fixar de forma segura i, excepte les de corda,
de manera que no es puguin desplaçar i s’evitin els moviments de balanceig.
S’ha d’impedir que els peus rellisquin de les escales de mà durant la seva utilització, sigui
mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, sigui mitjançant qualsevol
dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d’eficàcia equivalent. Les escales de mà per a fins
d’accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir almenys un metre del pla de treball al
qual s’accedeix. Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s’ha
d’utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
Les escales amb rodes s’han d’haver immobilitzat abans d’accedir-hi. Les escales de mà simples
s’han de col·locar, en la mesura que sigui possible, formant un angle aproximat de 75 graus amb
l’horitzontal.
L’ascens, el descens i els treballs des d’escales s’han d’efectuar de cara a aquestes. Les escales
de mà s’han d’utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de
suport i de subjecció segurs. Els treballs a més de 3,5 metres d’altura, des del punt d’operació a
terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador només es
poden fer si es fa servir un equip de protecció individual anticaiguda o s’adopten altres mesures de
protecció alternatives. El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera
que això no impedeixi una subjecció segura. Es prohibeix el transport i la manipulació de
càrregues per escales o des d’escales de mà quan el seu pes o dimensions puguin comprometre
la seguretat del treballador. Les escales de mà no les han de fer servir dues o més persones
simultàniament.
No s’han d’utilitzar escales de mà i, en particular, escales de més de cinc metres de longitud, que
no ofereixin garanties sobre la seva resistència. Queda prohibit l’ús d’escales de mà de
construcció improvisada.
Les escales de mà s’han de revisar periòdicament.
Es prohibeix la utilització d’escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per detectarhi possibles defectes.

