
Més informació a:

Reial Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

Conveni Col·lectiu General del Sector de la 
Construcció. 
Reial Decret 393/2007, pel qual s’aprova la 
Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, 
els establiments i les dependències dedicats 
a activitats que puguin originar situacions 
d’emergència.

Guia sobre procediments per a la 
implementació de mesures d’emergència 
en el sector de la construcció.  
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EN LES OBRES  
DE CONSTRUCCIÓ

Mesures 
d’emergència

L’objectiu del Pla d’emergència és 
garantir la integritat del personal  
del centre de treball. 
Per a una correcta implementació del  
Pla d’emergència és important formar  
i informar el personal. 

Per comprovar si funciona correctament és 
important fer simulacres de forma periòdica. 

P
A
S

Recorda:  
No moguis 
l’accidentat/da 
si no és 
imprescindible!

Com actuar en cas d’accident

PROTEGIR:  
Primer a tu mateix/a 
i després a l’accidentat/da

AVISAR:  
Els responsables de l’obra i el 112.

SOCÓRRER: 
1   Comprovar si l’accidentat/da  

està conscient i respira.

2  Valorar les lesions de l’accidentat/da.

3   Practicar els primers auxilis només en 
cas de tenir els coneixements adequats.

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Accedeix al tríptic i 
descarrega’l en d’altres 
llengües cooficials i 
estrangeres

Descarrega
la guia aquí

http://www.lineaprevencion.com


La informació sobre 
mesures d’emergència  
cal desenvolupar-les
al corresponent  
Pla de seguretat
i salut en el treball.

Tenint en compte el tipus d’obra, l’entorn, 
l’accessibilitat, els processos constructius, 
etc., l’ empresari/a ha d’analitzar les 
possibles situacions d’emergència i adoptar, 
com a mínim, les mesures necessàries en 
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, 
evacuació i salvament dels treballadors/es, i cal 
que  designi el personal encarregat de posar en 
pràctica aquestes mesures. 

A les obres, com en qualsevol altre lloc de treball, 
s’han d’analitzar les possibles 
situacions d’emergència establint plans 
d’actuació per si se’n produeixen. 

LES EMERGÈNCIES MÉS FREQÜENTS 
A L’OBRA SÓN:

   Accidents laborals: en treballs en altura (cintres, 
bastides, trepes, plataformes de treball, etc.), en 
treballs a prop de línies elèctriques, en l’ús i la 
manipulació de productes  químics, treballs en 
espais confinats, etc. 

   Incendis: en zones d’actuació de maquinària,  
en casetes, en feines de soldadura, etc. 

   Explosions: en zones d’aplec, on 
s’emmagatzemen productes combustibles 
inflamables.

El Pla d’emergència i evacuació 
HA DE RECOLLIR: 

   Les possibles situacions d’emergència  
dins de l’obra. 

   Els mitjans personals i materials necessaris 
per afrontar aquestes situacions. 

   Els protocols d’actuació per donar resposta  
i controlar les situacions d’emergència. 

   Els accessos previstos per als serveis públics 
d’emergència. 

S’haurà de revisar periòdicament i quan hi hagi 
canvis significatius com poden ser l’evolució 
de l’obra, la realització de noves activitats, la 
incorporació de personal després d’accidents, etc. 

Principals mesures  
d’emergència a l’obra

PRIMERS  
AUXILIS:

   L’empresari/a ha de garantir els primers auxilis 
amb personal prou format. 

   En obres que superin els 50 treballadors/es es 
disposarà de locals de primers auxilis. 

   Els locals de primers auxilis i les farmacioles 
han d’estar senyalitzats. 

   Les obres lineals tindran farmacioles portàtils 
en punts estratègics.

LLUITA CONTRA  
INCENDIS:

    Caldrà tenir suficients dispositius i que siguin 
apropiats per lluitar contra els incendis. 

    És important que hi hagi un extintor de CO2 
pròxim als quadres elèctrics. 

VIES I SORTIDES  
D’EMERGÈNCIA:

   Les vies i les sortides d’evacuació no poden 
estar obstruïdes i han de desembocar en zones 
segures.

   El nombre, la distribució i les dimensions 
dependran de l’ús, dels equips i de les 
dimensions de l’obra.

   Cal que s’assenyalin conforme al R.D.485/97.

Totes les 
modificacions 
que es facin en el 
Pla d’emergència 
s’hauran de 
comunicar,  
com a mínim,
al personal 
afectat.


