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I. INTRODUCCIÓ  
 
El Reial decret 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, és un component fonamental de la nova 
normativa de seguretat i salut en el treball, encapçalada per la Llei de prevenció de riscos laborals. La 
seva importància es deu, essencialment, a dues raons. 
 
En primer lloc, l'amplitud del seu camp d'aplicació, atès el caràcter genèric de la definició de "equip de 
treball". De fet, aquest reial decret es pot considerar una norma marc per a tots els equips de 
treball, encara que el tractament que es dóna a cada tipus d'equip no és homogeni. Cal tenir en 
compte que la Directiva 89/655/CEE i la Directiva 95/63/CEE, que modifica i amplia l'anterior, 
traslladades per aquest reial decret, es van elaborar prenent com a referència la Directiva 
89/392/CEE (i les seves dues primeres modificacions), relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines, que s'adreça als fabricants de maquinària i components de 
seguretat i estableix els requisits essencials de seguretat i salut que els dits productes han de complir 
abans de la seva primera comercialització i posada en servei a la Unió Europea. Això explica que les 
disposicions de l'annex I d'aquest reial decret, relatives a aspectes tècnics, es refereixin pràcticament 
a màquines fixes, màquines mòbils i màquines o aparells d'elevació. 
 
En segon lloc, les disposicions mínimes que estableix aquest reial decret, relatives tant als 
requisits generals que han de complir els equips com a les precaucions que s'han d'adoptar en 
utilitzar-los, impliquen un avanç respecte de la normativa anterior. Bàsicament, aquest reial decret 
amplia i fa més explícites les obligacions de l'empresari en relació amb l'elecció, la utilització, el 
manteniment i, si escau, la comprovació dels equips de treball. Així mateix, la norma recull les 
condicions de seguretat mínimes exigibles als equips en ús i també estableix que han de 
complir les condicions imposades per la normativa de comercialització que els sigui aplicable; 
aquesta última sol ser, en general, més "exigent", en particular en el cas d'equips "nous" als quals 
s'aplica el "marcatge CE". 
 
D'altra banda, cal dir que les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, que estableix aquest reial decret, no es poden 
considerar de manera aïllada, sinó conjuntament amb la mateixa Llei de prevenció de riscos 
laborals i amb la resta de normes reglamentàries que en deriven. 
 
Aquest reial decret s'estructura en dues parts, una jurídica i una altra tècnica. La part tècnica, al seu 
torn, es desenvolupa en els annexos següents: 
 
1. Annex I, que conté les disposicions mínimes aplicables als equips de treball. Es tracta de 
disposicions relatives a les característiques pròpies dels equips de treball. 
 
2. Annex II, que conté les disposicions aplicables a la utilització dels equips de treball. 
 
El fet que aquest reial decret traslladi simultàniament les directives 89/655/CEE i 95/63/CEE (aquesta 
última, sis anys posterior a l'altra) dóna lloc a un complex període transitori a causa del "retard" de 
l'entrada en vigor de les disposicions aplicables als equips de treball mòbils i d'elevació de càrregues 
(apartat 2 de l'Annex I i apartats 2 i 3 de l'Annex II) que resulten de la transposició de l'última 
directiva. Atesa la importància del tema tractat i la necessitat de disposar de les orientacions 
pertinents en el termini més breu possible, s'ha considerat preferible dividir la guia en dues parts, en 



comptes d'intentar fer-ne en una de sola, cosa que en podria dilatar molt la publicació a causa de 
l'amplitud del camp d'aplicació cobert per aquest reial decret. Així, doncs, la primera d'aquestes parts, 
que es presenta en aquest document, comprèn la part jurídica i les disposicions generals aplicables 
als equips de treball i a la seva utilització. La segona part de la guia, que es publicarà més endavant, 
cobrirà les disposicions addicionals per als equips de treball mòbils i d'elevació de càrregues i la seva 
utilització. 
 
Per facilitar-ne la consulta, la guia es presenta transcrivint íntegrament el reial decret i intercalant-hi, 
en els punts en què s'ha considerat necessari, les observacions o els aclariments pertinents o, si són 
nombrosos o complexos, agrupant-los en un annex específic a què fa referència l'apartat en qüestió. 
 
NOTA: 
Els quadres en color contenen el text del Reial decret 1215/1997. 
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II. DESENVOLUPAMENT I COMENTARIS DEL REIAL DECRET 1215/1997, PEL QUAL 
S'ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA 
UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL PER PART DELS TREBALLADORS 
 
Amb l'objectiu de facilitar la utilització d'aquesta guia, s'hi inclou l'articulat del Reial decret 1215/1997, 
seguit dels comentaris sobre els aspectes més rellevants que no es consideren prou autoexplicatius. 
 
Reial decret 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 
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats necessari per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels 
treballadors davant dels riscos que deriven de les condicions de treball, en el marc d'una política 
coherent, coordinada i eficaç. Segons l'article 6 d'aquesta llei, les normes reglamentàries són les que 
aniran establint i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives. 
 
Així, doncs, les normes de desenvolupament reglamentari són les que han d'establir les mesures 
mínimes que cal adoptar per protegir adequadament els treballadors. Entre aquestes mesures hi ha 
les adreçades a garantir que de la presència o la utilització dels equips posats a la disposició dels 
treballadors a l'empresa o el centre de treball no en derivin riscos per a la seguretat i la salut dels dits 
treballadors. 
 
Així mateix, el conveni número 119 de l'Organització Internacional del Treball, de 25 de juny de 1963, 
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1971, estableix diverses disposicions, relatives a la 
protecció de la maquinària, orientades a evitar riscos per a la integritat física dels treballadors. 
Igualment, el conveni número 155 de l'Organització Internacional del Treball, de 22 de juny de 1981, 
ratificat per Espanya el 26 de juliol de 1985, estableix en els seus articles 5, 11, 12 i 16 diverses 
disposicions relatives a la maquinària i a la resta d'equips de treball per tal de prevenir els riscos 
d'accidents i altres danys per a la salut dels treballadors. 
 
En aquest mateix sentit, cal tenir en compte que en l'àmbit de la Unió Europea s'han establert, 
mitjançant les directives corresponents, criteris de caràcter general sobre les accions en matèria de 
seguretat i salut als centres de treball, així com criteris específics referits a mesures de protecció 
contra accidents i situacions de risc. Concretament, la Directiva 89/655/CEE, de 30 de novembre, 
modificada per la Directiva 95/63/CE, de 5 de desembre, estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors en la seva feina. 
Mitjançant aquest reial decret es procedeix a traslladar al dret espanyol les directives esmentades 
més amunt. 
 
En virtut d'elles, de conformitat amb l'article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, a proposta dels ministres de Treball i Assumptes Socials i d'Indústria i Energia, una 
vegada consultades les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i havent escoltat 
la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 18 d'abril de 1997, 
 
Disposo: 
 
 



Article 1. Objecte 
1. Aquest reial decret estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
emprats pels treballadors en la seva feina. 
 
Els conceptes "equips de treball" i "utilització" són els que concreten l'objecte d'aquest reial decret 
(vegeu les definicions que dóna l'article 2). 
 
2. Les disposicions del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció, s'han d'aplicar plenament al conjunt de l'àmbit que contempla l'apartat anterior, 
sense perjudici de les disposicions específiques que conté aquest reial decret. 
 
El capítol II del dit Reglament (BOE 31.1.97) detalla, entre altres aspectes, les obligacions de 
l'empresari en relació amb l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. Òbviament, 
l'avaluació dels riscos d'un lloc de treball implica i inclou l'avaluació dels riscos originats pels equips 
de treball emprats en aquest lloc. L'avaluació de riscos permet determinar si les característiques 
dels equips de treball i els procediments emprats per a la seva utilització, manteniment i 
comprovació s'ajusten al que disposa aquest reial decret. 
 
Article 2. Definicions 
A l'efecte d'aquest reial decret s'entén per: 
a) Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball. 
 
El terme "equip de treball" és extremadament ampli. Inclou, per exemple, les màquines eina, les 
màquines per moure terra i altres màquines "mòbils", les màquines per elevar càrregues, les 
màquines per elevar persones, els equips a pressió, els aparells a gas, els equips de soldadura, els 
compressors, les eines portàtils, les fotocopiadores, els retroprojectors, les eines manuals, les 
instal·lacions de tractament superficial, les instal·lacions de pintura, així com les instal·lacions 
compostes per una associació de màquines que funcionen interdependentment, etc. Les instal·lacions 
de servei o de protecció, com ara les instal·lacions elèctriques, les de gas o les de protecció contra 
incendis, annexes als llocs de treball, es consideren part integrant dels dits llocs de treball, d'acord 
amb l'article 2 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, en virtut del qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE de 23.4.97), i per això han de complir tant les 
disposicions mínimes que estableix el reial decret esmentat com les que derivin de les 
reglamentacions específiques de seguretat que siguin aplicables segons l'article 6 del dit reial decret. 
 
En qualsevol cas, el caràcter genèric de la definició d'equip de treball" dóna una gran amplitud al 
camp d'aplicació d'aquest reial decret, que es pot considerar una norma marc per a tots els 
equips de treball, tot i que el tractament que es dóna als diversos tipus d'equip no és 
homogeni. Així, doncs, pel que fa a les màquines, el Reial decret conté un conjunt de requisits 
sobre les seves característiques i la seva utilització, mentre que per a la resta de tipus d'equips 
només s'inclouen alguns requisits de caràcter general. 
 
b) Utilització d'un equip de treball: qualsevol activitat que faci referència a un equip de treball, com ara 
la posada en marxa o l'aturada, l'ús, el transport, la reparació, la transformació, el manteniment i la 
conservació, inclosa, en particular, la neteja. 
 
El terme "utilització" també és ampli i inclou totes les activitats relatives a qualsevol de les fases 
de la vida d'un equip de treball. El mateix text reglamentari n'indica algunes a tall d'exemple. També 
cal tenir en compte altres fases, com ara la instal·lació, el muntatge i el desmuntatge d'equips de 
treball. La seguretat ha d'estar garantida en totes. 
 
c) Zona perillosa: qualsevol zona situada a l'interior o al voltant d'un equip de treball en què la 
presència d'un treballador exposat comporti un risc per a la seva seguretat o la seva salut. 
 
Vegeu els comentaris de l'observació preliminar de l'annex I en relació amb el procés d'avaluació de 
riscos. 
 
d) Treballador exposat: qualsevol treballador que es trobi totalment o parcial en una zona perillosa. 
 



El concepte de "treballador exposat" no es refereix simplement a l'operador d'un equip de treball, 
sinó a qualsevol altre treballador que es trobi a la zona perillosa del dit equip de treball, tant de 
manera permanent (per exemple, lloc de treball fix a prop d'un lloc de soldadura o d'una grua) com 
de manera ocasional (per exemple, operacions de neteja, de manteniment, etc., a prop d'un lloc de 
soldadura o d'una grua). 
 
e) Operador de l'equip: el treballador encarregat de la utilització d'un equip de treball.  
 
Vegeu la definició de "utilització" de l'anterior punt b). 
 
Article 3. Obligacions generals de l'empresari 
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a 
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagin de fer i hi estiguin adaptats 
degudament, de manera que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors quan els utilitzin. 
 
D'acord amb aquesta disposició, només s'han d'emprar equips que siguin "segurs per a l'ús 
previst". Aquest principi s'ha de tenir especialment en compte a l'hora d'elegir els equips que s'han 
de posar a disposició dels treballadors per primera vegada, tant si són nous com usats. En aquest 
cas, l'empresari s'ha d'assegurar que, per disseny o per les característiques constructives, l'equip 
seleccionat sigui adequat per al treball que s'hagi de fer o per al procés que s'hagi de desenvolupar. A 
més, ha de tenir i posar a disposició dels treballadors les instruccions i les especificacions del 
fabricant o del subministrador de l'equip (vegeu els comentaris de l'apartat 2 de l'article 5). Així 
mateix, l'empresari s'ha d'assegurar que l'equip s'utilitzi d'acord amb les dites instruccions i 
especificacions. 
 
D'altra banda, l'aplicació d'aquest principi als equips ja existents suposa, de fet, la prohibició dels 
"usos improvisats i no previstos o en situacions o condicions no previstes" que puguin 
comportar un risc, com, per exemple els següents: utilitzar el tornavís com a alçaprem; fer servir les 
tisores com a punxó o les alicates com a clau de femella; tallar filferro amb una mola abrasiva; utilitzar 
una eina elèctrica convencional en atmosferes explosives; fer servir un carretó amb motor d'explosió 
en un local tancat; utilitzar una mescladora de matèries inerts per a matèries inflamables; utilitzar aire 
comprimit per netejar-se la roba de treball; alimentar una màquina amb cables que tinguin els extrems 
pelats i enrotllats en boines nues del tipus "palomilla"; utilitzar un llum portàtil a 220 V, connectat 
directament a la xarxa, en ambients humits o mullats, etc. 
 
Si cal, l'empresari ha d'adaptar els equips de la manera que correspongui. En qualsevol cas, els 
equips han de satisfer els requisits que indiquen els punts a) i b) del tercer paràgraf d'aquest 
apartat, que es comenten més endavant. No obstant això, cal tenir en compte que els equips 
subjectes al marcatge CE no s'han de modificar, llevat que sigui imprescindible utilitzar-los d'una 
manera no prevista pel fabricant i, en qualsevol cas, ajustant-se al que disposa l'apartat 1.3 de 
l'annex II d'aquest reial decret. Si es tracta d'una màquina subjecta al marcatge CE, l'empresari es 
converteix en fabricant si les modificacions fetes canvien l'ús previst pel fabricant original de la 
màquina en qüestió. En aquest cas, cal aplicar les disposicions dels reials decrets 1435/1992 i 
56/1995, sobre comercialització i posada en servei de màquines. 
 
Article 3.1 (cont.) 
Quan no sigui possible garantir d'aquesta manera i totalment la seguretat i salut dels treballadors 
durant la utilització dels equips de treball, l'empresari haurà de prendre les mesures adequades per 
reduir aquests riscos al mínim. 
 
Si, malgrat les mesures adoptades d'acord amb el paràgraf anterior, cal reduir el risc encara més, 
l'empresari ha d'adoptar mesures complementàries per reduir-lo com pertoqui, a fi de garantir que les 
condicions d'utilització s'ajustin al que estableix la resta d'aquest reial decret. Aquestes mesures 
poden incidir sobre les condicions d'utilització de l'equip (canvi d'ubicació, ús restringit...) o es poden 
basar, per exemple, en la informació o les instruccions d'utilització, la senyalització, l'ensinistrament, 
la supervisió del treball, un sistema de treball autoritzat i supervisat (conegut com a "sistema de 
permís de treball") i, si cal, la utilització d'equips de protecció individual. 
 
Article 3.1 (cont.) 
En qualsevol cas, l'empresari ha d'utilitzar únicament equips que satisfacin:  



a) Qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui d'aplicació. 
 
En el cas de les màquines, les disposicions aplicables es presenten a l'annex A d'aquesta guia, 
segons el tipus de màquina i de la data en què hagin estat comercialitzades per primera vegada. 
 
En el cas de la resta d'equips utilitzats en el treball, l'annex B d'aquesta guia presenta un llistat dels 
principals reglaments aplicables (incloent, a títol informatiu, els corresponents a les "instal·lacions 
generals" que esmenten les observacions de la definició d'equips de treball). 
 
b) Les condicions generals que preveu l'annex I d'aquest reial decret. 
 
Es tracta de disposicions relatives a les característiques dels equips, tant de tipus general (part 1 de 
l'annex I), com específiques dels equips mòbils i d'elevació de càrregues (part 2 de l'annex I). 
 
Els requisits fixats en aquest annex s'han de considerar mínims absoluts i, per tant, són aplicables 
sempre que els requisits establerts per les disposicions a què fa referència l'anterior apartat a) siguin 
menys restrictius (cosa que pot succeir en el cas d'equips "vells" als quals se'ls apliqui, atesa la seva 
data de primera comercialització, una normativa de seguretat antiga). És a dir, llevat del cas que 
aquest reial decret estableixi requisits nous o que estableixi un major nivell d'exigència per a mesures 
preventives relatives a perills idèntics, es pot suposar, en principi, que els equips de treball que ja 
complien una normativa de seguretat específica i que han estat mantinguts adequadament 
compleixen les condicions mínimes d'aquest annex. Concretament, aquest és el cas de les màquines 
comercialitzades i posades en servei de conformitat amb el Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, 
pel qual es va aprovar el Reglament de seguretat en les màquines. Fins i tot podria ser el cas de 
màquines fabricades abans del dit reglament, que s'haguessin dissenyat seguint els criteris de 
normes fonamentals de la seva època en relació amb la seguretat, com la UNE 81600:85 "Tècniques 
de seguretat aplicades a les màquines" i la UNE 20416:81 "Equip elèctric de les màquines eina" i, per 
al cas concret de les premses mecàniques, la norma UNE 81602:86. De tota manera, cal fer les 
comprovacions pertinents. 
 
Amb més motiu, cal suposar que els equips subjectes al marcatge CE compleixen sempre les 
condicions mínimes d'aquest annex. No obstant això, cal comprovar que l'equip estigui realment 
proveït del marcatge CE i d'un manual d'instruccions adequat (sobre això, vegeu els comentaris de 
l'apartat 2.a) de l'article 5 d'aquest reial decret). A més, cal comprovar que vagi acompanyat de la 
declaració CE de conformitat, si ho exigeix la reglamentació corresponent, tal com passa 
actualment en el cas de les màquines, per a les quals cal subministrar tant el manual d'instruccions 
com la declaració CE de conformitat en versió original en una de les llengües comunitàries i traduïts, 
com a mínim, al castellà, si la màquina s'ha fabricat a l'estranger. 
 
2. Per a l'elecció dels equips de treball, l'empresari ha de tenir en compte els factors següents: 
a) Les condicions i característiques específiques del treball que s'hagi de dur a terme. 
 
No es tracta només que l'equip s'adeqüi al tipus de treball que s'hagi de dur a terme, sinó també a les 
condicions específiques en què s'hagi de fer, tant si són organitzatives com ergonòmiques, 
ambientals, etc. Així, per exemple, un equip elèctric que s'hagi de fer servir en ambients en què es 
pugui mullar ha de tenir un grau de protecció adequat de l'embolcall. En qualsevol cas, l'empresari ha 
d'examinar atentament les instruccions del fabricant per assegurar-se que no hi ha "incompatibilitats" 
amb les condicions previstes per a l'ús de l'equip (en relació amb les instruccions d'utilització, vegeu 
l'apartat 2.a) de l'article 5). 
 
b) Els riscos existents per a la seguretat i la salut dels treballadors al lloc de treball i, en particular, en 
els punts de treball, així com els riscos que es puguin derivar de la presència o la utilització d'aquests 
equips o agreujar-se per ells.específiques del treball que s'hagi de dur a terme. 
 
Aquest requisit implica que l'empresari també ha de valorar les característiques i les condicions del 
lloc en què s'utilitzarà l'equip de treball i, en particular, del punt de treball. 
 
Així mateix, es fa referència a l'efecte perjudicial que suposaria utilitzar determinats equips en 
determinats llocs de treball. Aquest seria el cas, per exemple, de la utilització d'un equip de treball de 
tipus convencional, alimentat per energia elèctrica, en una atmosfera potencialment explosiva. 



 
També es fa referència a la influència en l'agreujament dels riscos degut a la presència simultània de 
diversos equips en un mateix lloc de treball. La problemàtica del soroll és una de les que pot il·lustrar 
millor la "concurrència de riscos" que es planteja en aquest apartat. En efecte, el soroll produït per 
una màquina (sobre el qual ha d'informar el fabricant) pot ser acceptable i, no obstant això, afegit al 
que ja hi havia al lloc de treball (procedent del mateix lloc o d'altres), pot suposar un risc inadmissible 
que obligui a adoptar mesures compensatòries o, fins i tot, a rebutjar la màquina. El mateix podria 
ocórrer amb equips que emetin determinats agents nocius per a la salut que, en concurrència amb 
altres fonts d'emissió de substàncies nocives, facin sobrepassar els valors límit recomanats en 
l'ambient. 
 
c) Si escau, les adaptacions necessàries perquè siguin utilitzats per treballadors discapacitats. 
 
S'hauria de dedicar una atenció especial als treballadors amb alguna limitació sensorial que dificulti la 
percepció o la recepció d'informació, com, per exemple, una sordesa que impedeixi la percepció d'un 
senyal acústic. Igualment, s'ha de tenir en compte que determinats sistemes de protecció poden no 
ser adequats per a persones amb una limitació física o psíquica. 
 
3. Per aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut que preveu aquest reial decret, l'empresari 
ha de tenir en compte els principis ergonòmics, especialment el que fa referència al disseny del lloc 
de treball i a la posició dels treballadors mentre utilitzen l'equip de treball. 
 
La introducció dels principis ergonòmics en l'acció preventiva, de la manera en què es fa en aquest 
apartat, va adreçada essencialment a evitar les molèsties innecessàries (sovint associades a 
accidents), que deriven del disseny incorrecte del lloc de treball i que es podrien evitar mitjançant 
mesures que, generalment, no s'han adoptat abans per simple desconeixement del problema. 
 
Entre els factors més comuns als quals s'hauria de prestar atenció s'han d'esmentar els següents: 
l'espai de treball, l'altura del pla de treball, el seient, la posició de l'operador en relació amb els òrgans 
de comandament de l'equip, el soroll, les vibracions, la temperatura i la il·luminació de les zones i els 
llocs de treball (pel que fa a la il·luminació, vegeu els comentaris de l'apartat 9 de l'annex I). 
 
En el moment de l'elecció també convé valorar les possibilitats de l'equip d'adaptar-se a la variació 
normal de les condicions anatòmiques i fisiològiques dels treballadors (no discapacitats). 
 
4. La utilització dels equips de treball ha de complir les condicions generals que estableix l'annex II 
d'aquest reial decret. 
 
En essència, es tracta de les precaucions que cal adoptar en la instal·lació, l'ús i el manteniment dels 
equips. A la part 1 de l'annex II s'estableixen les precaucions de caràcter general, i a les parts 2 i 3, 
les precaucions específiques per als equips mòbils i d'elevació de càrregues, respectivament. 
 
Article 3.4 (cont.) 
Quan, a fi d'evitar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, s'hagi d'utilitzar un 
equip de treball en unes condicions o d'unes maneres determinades que requereixin un coneixement 
especial per part dels dits treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè la 
utilització de l'equip en qüestió quedi reservada als treballadors designats per fer-ho. 
 
És el cas, per exemple, de l'operador d'una grua torre, del conductor d'un mitjà de transport i de 
qualsevol altre tipus de treball en què, malgrat les mesures preventives adoptades, hi ha un risc 
residual per al control del qual és necessari que el treballador tingui coneixements especialitzats. En 
alguns casos, la normativa específica aplicable al treball en qüestió determina les condicions o els 
certificats que ha de tenir el treballador (vegeu els comentaris de l'apartat 5 de l'article 4). 
 
5. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els 
equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions que satisfacin les 
disposicions del segon paràgraf de l'apartat 1. 
 
OBSERVACIÓ: 
El segon paràgraf de l'apartat 1 d'aquest article no té relació amb disposicions relatives als equips. 



S'ha d'entendre que la referència és del tercer paràgraf, tal com es desprèn de l'anàlisi de la pròpia 
directiva. 
 
Aquest apartat es refereix a l'obligació de mantenir els equips de treball, no a la necessitat que el 
manteniment es faci de manera segura. D'això se n'ocupa l'annex II d'aquest reial decret. 
 
Els requisits específics que l'equip ha de complir en tot moment s'estableixen aplicant a un equip 
concret les condicions a) i b) que estableix l'apartat 1 d'aquest article. Això significa que, a més 
d'adoptar les mesures adequades per aconseguir la "conformitat inicial" de l'equip, cal preveure un 
manteniment que asseguri que aquesta conformitat perduri durant tota la vida de l'equip. En el cas de 
determinades parts dels equips, com ara resguards, equips d'aspiració, sistemes d'aturada 
d'emergència o dispositius de descàrrega de pressió, és evident la necessitat de fer-ne un 
manteniment adequat perquè duguin a terme la seva funció en tot moment. En el cas d'altres parts, la 
necessitat de manteniment pot no ser tan clara; no obstant això, a tall d'exemple, podem dir que no 
lubricar els rodaments o no substituir els filtres obstruïts pot comportar gripatges o sobreescalfaments. 
 
És important mantenir els equips de treball de manera que les seves característiques no es degradin 
fins al punt de posar les persones en situacions perilloses. L'amplitud i la complexitat del manteniment 
pot variar molt, des de la simple comprovació de l'estat de les eines manuals, fins a un programa 
integrat per a un procés de fabricació complex. 
 
Cal comprovar els equips sovint per garantir que les funcions relatives a la seguretat s'exerceixen 
correctament. Les fallades que afecten la producció normalment es fan patents de seguida. No 
obstant això, una fallada en un sistema que exerceixi funcions de seguretat crítiques (el mal 
funcionament de les quals elevaria immediatament el risc de lesió o dany per a la salut) podria quedar 
ocult a menys que els programes de manteniment prevegin assaigs o inspeccions adequades. La 
freqüència amb què s'ha de verificar un equip depèn de l'equip mateix i dels riscos que li són 
inherents; pot ser cada dia, cada tres mesos o fins i tot cada més temps. 
 
A més, cal tenir en compte que altres reglamentacions específiques poden imposar requisits mínims 
per al manteniment, la inspecció o els assaigs (vegeu els comentaris de l'apartat 5 de l'article 4). 
 
Article 3.5 (cont.) 
Aquest manteniment s'ha de fer tenint en compte les instruccions del fabricant o, si no n'hi ha, les 
característiques dels equips, les seves condicions d'utilització i qualsevol altra circumstància normal o 
excepcional que pugui influir en el seu deteriorament o desajust. 
 
Fins i tot en el cas d'equips vells, que no disposin del seu manual d'instruccions original, cal intentar, 
en primera instància, recórrer al fabricant (sobretot si es preveu que el manteniment pot ser vital per a 
la seguretat de l'equip). 
 
Article 3.5 (cont.) 
Les operacions de manteniment, reparació o transformació dels equips de treball la realització de les 
quals suposi un risc específic per als treballadors només poden ser encomanades al personal 
especialment capacitat per fer-les. 
 
Aquest és un cas particular de l'obligació genèrica que estableix el segon paràgraf de l'apartat 4 
d'aquest article, que es refereix a les operacions de transformació d'un equip de treball i a les 
operacions complexes de reparació o de manteniment. 
 
El personal que hagi de fer aquestes operacions, amb riscos específics, ha de disposar de la formació 
i l'ensinistrament necessaris. 
 
En general, cal prestar una atenció especial a la informació, les instruccions i l'ensinistrament 
adequats per fer treballs de manteniment en condicions adequades de seguretat, ja que una gran part 
dels accidents de treball es produeixen durant la realització d'aquest tipus de treballs. 
 



Article 4. Comprovació dels equips de treball 
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball la seguretat dels 
quals depengui de les seves condicions d'instal·lació se sotmetin a una comprovació inicial, després 
de la seva instal·lació i abans de la posada en marxa per primera vegada, i a una nova comprovació 
després d'haver estat muntants en un nou lloc o emplaçament a fi d'assegurar la instal·lació correcta i 
el bon funcionament dels equips. 
 
Els ascensors, determinats tipus de grues, les calderes i altres equips a pressió, els aparells que 
utilitzen gas com a combustible, etc., són exemples d'equips la seguretat en la utilització dels quals 
depèn en gran manera de les condicions d'instal·lació. 
 
2. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball sotmesos a 
influències susceptibles d'ocasionar deterioraments que puguin generar situacions perilloses estiguin 
subjectes a comprovacions i, si escau, proves de caràcter periòdic, a fi d'assegurar el compliment de 
les disposicions de seguretat i salut i de posar a remei a aquests deterioraments a temps. 
 
Les "influències susceptibles de causar deterioraments" són, essencialment, de dos tipus: les 
tensions que pateix un equip per causa de la naturalesa de les operacions que fa, com, en el 
cas de les canonades flexibles del sistema pneumàtic o hidràulic d'un equip, la pressió a què estan 
sotmeses, o, en el cas de les grues torre emprades a les obres, les tensions pròpies de l'elevació de 
càrregues; i l'exposició a condicions o agents ambientals "agressius", com, en el cas de les 
grues esmentades anteriorment, l'exposició a la intempèrie (corrosió) o, en el cas dels resguards de 
material plàstic transparent, el desgast degut a les esquitxades de fluids, amb la consegüent pèrdua 
de visibilitat. 
 
Article 4.2 (cont.) 
Igualment, cal fer comprovacions addicionals d'aquests equips cada vegada que es produeixin 
esdeveniments excepcionals, com ara transformacions, accidents, fenòmens naturals o falta d'ús 
prolongada, que puguin tenir conseqüències perjudicials per a la seguretat. 
 
 
La comprovació posterior a la transformació d'un equip de treball inclou verificar que no s'hagin 
generat nous perills o que s'hagin tractat convenientment, especialment si la transformació en qüestió 
ha suposat la incorporació d'equips auxiliars. 
 
Les comprovacions després d'un període prolongat de desús són especialment útils, no tan sols per 
detectar els "deterioraments" ocorreguts en el dit període, sinó també perquè sovint es desconeix quin 
era l'estat de l'equip en el moment en què va deixar d'utilitzar-se. 
 
3. Les comprovacions les ha de fer personal competent. 
 
Pel que fa a les comprovacions imposades per reglamentacions específiques, vegeu les observacions 
de l'apartat 5 d'aquest article. En altres casos, vegeu els comentaris del paràgraf tercer de l'apartat 5 
de l'article 3. En aquests casos, cal seguir les instruccions establertes pel fabricant de l'equip; si no 
n'hi ha, ha de ser l'empresari qui defineixi els requisits que ha de complir el personal competent. 
 
4. Els resultats de les comprovacions s'han de documentar i han d'estar a disposició de l'autoritat 
laboral. Els resultats s'han de conservar durant tota la vida útil dels equips. 
 
Pel que fa a les comprovacions imposades per reglamentacions específiques, vegeu les observacions 
de l'apartat 5 d'aquest article. En la resta de casos, els registres que imposa aquest apartat haurien 
de seguir una estructura semblant a la dels registres reglamentaris. 
 
Article 4.4 (cont.) 
Si els equips de treball s'utilitzen fora de l'empresa, han d'anar acompanyats d'una prova material de 
la realització de l'última comprovació. 
 
N'hi ha prou amb un certificat o una marca equivalent. 
 
5. Els requisits i les condicions de les comprovacions dels equips de treball s'han d'ajustar al que 



disposi la normativa específica que els sigui d'aplicació. 
 
La reglamentació aplicable és molt extensa (vegeu l'annex B d'aquesta guia). Queden coberts, entre 
altres, els equips següents: 
- Els aparells d'elevació i manutenció i, concretament, els ascensors i determinats tipus de grues. 
- Els aparells a pressió (inclosos, per exemple, les calderes i els extintors). 
- Els aparells de gas. 
 
Per a cada equip, la reglamentació concreta aplicable estableix: 
 
- El tipus i les condicions de la comprovació. 
- Les ocasions en què s'ha de fer (després de la instal·lació, periòdicament i/o en determinades 
circumstàncies). 
- El personal que és competent per efectuar-les. 
 
Article 5. Obligacions en matèria de formació i informació 
1. De conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, l'empresari ha de 
garantir que els treballadors i els seus representants rebin una formació i informació adequades sobre 
els riscos derivats de la utilització dels equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i de 
protecció que calgui adoptar en aplicació d'aquest reial decret. 
 
L'obligació de l'empresari de garantir una formació adequada no només es refereix al personal que 
utilitzi directament els equips de treball, sinó als representants dels treballadors. Així mateix, 
l'empresari ha de valorar la necessitat de formació de supervisors i comandaments, atès el seu pes 
específic en la cadena de seguretat. Per establir la formació adequada per a cada destinatari, cal fer 
un estudi de necessitats. En cada cas particular la formació requerida es pot determinar avaluant la 
diferència entre la competència de què disposen els treballadors i la que és necessària per utilitzar, 
supervisar o controlar la utilització dels equips de treball pel que fa a la seguretat i la salut. S'haurien 
de tenir en compte les circumstàncies en què es troba el treballador (per exemple: sol o sota la 
supervisió d'una persona competent, com ara un supervisor o un comandament). 
 
La formació s'ha de dur a terme mitjançant programes integrats en un pla de formació a l'empresa. 
Per aconseguir la màxima eficàcia, cal tenir en compte que, a més de la formació teòrica, és 
imprescindible la formació a peu d'equip. 
 
Quant a l'obligació d'informar, vegeu els comentaris als apartats 2 i 3 d'aquest article. 
 
2. La informació, subministrada preferentment per escrit, ha de contenir, com a mínim, les indicacions 
relatives a: 
a) Les condicions i la manera correcta d'utilitzar els equips de treball, tenint en compte les instruccions 
del fabricant, així com les situacions o els tipus d'utilització anormals i perillosos que es puguin 
preveure. 
 
La informació es pot donar per escrit, preferentment, o mitjançant indicacions verbals. L'empresari és 
el responsable de decidir, tenint en compte les circumstàncies particulars de cada cas, quina és la 
manera més adequada. En qualsevol cas, si es tracta d'informació voluminosa, complexa o d'ús poc 
freqüent, la informació s'ha de donar per escrit. L'empresari ha de tenir en compte aspectes com ara 
les aptituds, l'experiència i la formació dels treballadors implicats, així com el grau de supervisió i la 
complexitat i la durada del treball concret. 
 
Per proporcionar informació al treballador, l'empresari ha de tenir en compte, en primer lloc, la 
informació escrita que li hagin proporcionat els fabricants i els subministradors. En aquest sentit, el 
manual d'instruccions dels equips subjectes al marcatge CE ha de contenir una informació suficient 
que permeti instal·lar-los correctament, manejar l'equip i fer les operacions de manteniment amb 
seguretat. Aquesta informació es pot fer servir, fins i tot, com a guia orientativa per establir les 
indicacions relatives a l'ús d'equips "antics" el manual dels quals sigui inadequat o no estigui 
disponible. Les referències de la normativa aplicable als diferents tipus d'equips subjectes al marcatge 
CE (en què s'estableix el "contingut mínim" del manual d'instruccions) es poden consultar en el 
"Repertori de directives sobre seguretat en els productes" publicat per l'INSHT (que s'actualitza 
periòdicament). Com a exemple, l'annex C d'aquesta guia recull les prescripcions mínimes aplicables, 



amb caràcter general, al manual d'instruccions de qualsevol màquina subjecta al marcatge CE. 
L'empresari ha de comprovar que el manual d'instruccions acompanya l'equip i, si no, reclamar-lo. 
 
Convé destacar la necessitat que la informació subministrada al treballador indiqui clarament tant les 
condicions i les maneres d'ús correctes com les contraindicades, i que cobreixi tots els aspectes de 
seguretat i salut relatius a la utilització, així com les dificultats que poden aparèixer i la manera de 
resoldre-les. No s'ha d'oblidar que la utilització d'estris o eines a velocitats o amb materials 
inadequats, l'ús de recipients no adequats per contenir determinats productes i altres pràctiques 
semblants contribueixen significativament a generar accidents. 
 
b) Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels 
equips de treball. 
 
Es tracta d'obtenir un benefici preventiu dels incidents i observacions que tenen lloc durant la pràctica 
habitual del treball. 
 
c) Qualsevol altra informació d'utilitat preventiva. 
 
La informació ha de ser comprensible per als treballadors a qui va dirigida i ha d'incloure o s'ha de 
presentar en forma de fullets informatius, si ho fa necessari el seu volum o complexitat o la utilització 
poc freqüent de l'equip. La documentació informativa facilitada pel fabricant ha d'estar a disposició 
dels treballadors. 
 
La informació ha de ser tan senzilla i breu com sigui possible, expressada en termes i unitats 
coherents, aplicant el procés de comunicació "veure-pensar-utilitzar", d'acord amb la seqüència 
d'operacions que calgui seguir. Si escau, s'ha de donar una explicació clara dels termes tècnics 
inusuals. 
 
El pas següent és posar la informació a les mans del personal que ha d'utilitzar l'equip de treball. En 
particular, les instruccions de manteniment s'haurien de lliurar a les persones encarregades del 
manteniment de l'equip de treball. 
 
La informació i les instruccions escrites també haurien d'estar a disposició dels supervisors i els 
comandaments, com a responsables de la seva difusió i de la comprovació del seu compliment, i 
haurien estar també a la disposició dels representants dels treballadors. 
 
3. Igualment, cal informar els treballadors sobre la necessitat de prestar atenció als riscos que deriven 
dels equips de treball presents en el seu entorn de treball immediat, o de les modificacions introduïdes 
en els dits equips, encara que no els utilitzin directament. 
 
Vegeu la definició de "treballador exposat", de l'article 2. 
 
4. Els treballadors als quals fan referència els apartats 4 i 5 de l'article 3 d'aquest reial decret han de 
rebre una formació específica adequada. 
 
Vegeu les observacions dels apartats esmentats. 
 
Article 6. Consulta i participació dels treballadors 
La consulta i participació dels treballadors o dels seus representants en les qüestions a les quals fa 
referència aquest reial decret s'ha de fer de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 18 
de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
 
Mitjançant aquest article se li "recorda" a l'empresari l'obligació de consultar i permetre la participació 
dels treballadors o dels seus representants respecte de l'elecció de nous equips, l'adaptació, si escau, 
dels existents i les seves condicions i la manera d'utilitzar-los, en la mesura en què les decisions que 
es prenguin influeixin significativament en els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 



Disposició transitòria única. Adaptació d'equips de treball 
1. Els equips de treball que en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret ja estiguin a disposició 
dels treballadors a l'empresa o centre de treball s'han d'ajustar als requisits que estableix l'apartat 1 
de l'annex I en el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor esmentada. 
 
Aquesta disposició no només es refereix als equips de treball que ja s'estiguin utilitzant, sinó a 
tots els que, en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret, es trobin a l'empresa o centre de 
treball, tant si s'han utilitzat com si no. 
 
Vegeu l'annex D d'aquesta guia. 
 
 
No obstant això, quan en determinats sectors, per situacions específiques objectives prou acreditades 
dels seus equips de treball, no es pugui complir el termini que estableix el paràgraf anterior, l'autoritat 
laboral, davant la petició raonada de les organitzacions empresarials més representatives del sector i 
consultant prèviament les organitzacions sindicals més representatives del dit sector, pot autoritzar 
excepcionalment un pla de posada en conformitat dels equips de treball d'una durada no superior a 
cinc anys, tenint en compte la gravetat, la transcendència i la importància de la situació objectiva 
al·legada. Aquest pla ha de ser presentat a l'autoritat laboral en el termini màxim de nou mesos a 
partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret  s'ha de resoldre en un termini no superior a tres 
mesos, i la falta de resolució expressa té un efecte desestimatori. 

 
Vegeu l'annex E (part 1) d'aquesta guia. 
 
L'aplicació del pla de posada en conformitat a les empreses afectades s'ha de fer mitjançant la 
sol·licitud que les dites empreses han de fer a l'autoritat laboral perquè sigui aprovat, i ha d'especificar 
la consulta als representants dels treballadors, la gravetat, la transcendència i la importància dels 
problemes tècnics que impedeixen el compliment del termini establert, els detalls de la posada en 
conformitat i les mesures preventives alternatives que garanteixin les condicions adequades de 
seguretat i salut dels llocs de treball afectats. 
 
Vegeu l'annex E (part 2) d'aquesta guia. 
 
En el cas dels equips de treball utilitzats en explotacions mineres, les funcions que els paràgrafs 
anteriors li reconeixen a l'autoritat laboral han de ser desenvolupades per les administracions 
públiques competents en matèria de mines. 
 
2. Els equips de treball que contempla l'apartat 2 de l'annex I que estiguessin a disposició dels 
treballadors a l'empresa o centre de treball el 5 de desembre de 1998 s'han d'ajustar a les 
disposicions mínimes establertes en el dit apartat en un termini màxim de quatre anys a comptar de la 
data esmentada. 
 
Vegeu l'annex D d'aquesta guia. 
 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa 
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest 
reial decret i, expressament, els capítols VIII, IX, X, XI i XII del títol II de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball, aprovada per l'Ordre de 9 de març de 1971, sense perjudici del que 
disposen la disposició transitòria i la disposició final segona. 
 
Vegeu l'annex D d'aquesta guia. 
 
Disposició final primera. Guia tècnica. 
L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de 
l'article 5 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, ha d'elaborar i mantenir actualitzada una guia tècnica, de caràcter no vinculant, per a 
l'avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització d'equips de treball. 
 
Es tracta d'aquesta guia. 



 
Disposició final segona. Facultats de desenvolupament 
S'autoritza el ministre de Treball i Afers Socials perquè, amb l'informe previ favorable del d'Indústria i 
Energia, i amb l'informe previ de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, dicti totes les 
disposicions necessàries per aplicar i desenvolupar aquest reial decret, així com per a les adaptacions 
de caràcter estrictament tècnic dels seus annexos en funció del progrés tècnic i de l'evolució de les 
normatives o les especificacions internacionals o dels coneixements en matèria d'equips de treball. 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor 
Aquest reial decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, 
excepte l'apartat 2 de l'annex I i els apartats 2 i 3 de l'annex II, que entraran en vigor el 5 de desembre 
de 1998. 
 
Atorgat a Madrid el 18 d'maig de 1997. 
 
El reial decret va ser publicat al BOE el 7 d'agost de 1997 (vegeu l'annex D d'aquesta Guia). 
 
JOAN CARLES R. 
 
El vicepresident primer del Govern i ministre de la Presidència 
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 
 
 
 

ANNEX I 
 

DISPOSICIONS MÍNIMES APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL 
 

OBSERVACIÓ PRELIMINAR 
 
Les disposicions que s'indiquen a continuació només són d'aplicació si l'equip de treball dóna lloc al 
tipus de risc per al qual s'especifica la mesura corresponent. 
 
En el cas dels equips de treball que ja estiguin en servei en la data d'entrada en vigor d'aquest reial 
decret, l'aplicació de les disposicions esmentades no requereix necessàriament l'adopció de les 
mateixes mesures que les aplicades a equips nous. 
 
L'empresari ha de decidir si els seus equips de treball estan conformes o no a les disposicions 
d'aquest annex i, si hi ha disconformitats, ha de definir quines són les mesures preventives que 
adoptarà. Per a això ha de fer l'avaluació de riscos que exigeix la Llei de prevenció de riscos 
laborals. Com a regla general, abans de prendre decisions cal identificar els perills que generen els 
equips (és a dir, quines són les fonts amb una capacitat potencial de produir danys), les 
circumstàncies en què els treballadors poden estar exposats als dits perills (situacions perilloses) i, en 
aquestes circumstàncies, els esdeveniments que poden donar lloc a què es produeixi una lesió o un 
dany a la salut; finalment, s'estima la magnitud dels riscos corresponents. 
 
En molts casos (per a equips de poca complexitat), l'usuari sap per experiència quines mesures 
preventives convé adoptar per complir els requisits reglamentaris. En altres casos, ha de recórrer a la 
literatura tècnica o buscar les solucions emprades en casos comparables. En últim cas, si no es 
disposa de cap referència, cal fer l'avaluació dels riscos de la manera més completa i detallada que 
sigui possible. 
 
En alguns casos, els requisits que estableix aquest annex són poc precisos i la seva aplicació pràctica 
depèn del criteri que s'utilitzi per determinar si un element o un mode de funcionament és segur. 
Aquesta observació preliminar aclareix que no es pretén aplicar als equips en servei (usats) els 
mateixos criteris de seguretat que als equips nous (subjectes al marcatge CE). De tota manera, 
les mesures adoptades en el cas dels equips usats han de garantir un nivell de seguretat "suficient" 
(que s'ha de determinar segons les circumstàncies de cada cas particular), i que han de ser 
"proporcionals" a la magnitud dels riscos. 
 



L'Annex F d'aquesta guia amplia els comentaris sobre l'abast i el significat d'aquesta observació 
preliminar. L'annex G conté una àmplia bibliografia relativa a l'avaluació de riscos. 
 
1. DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL 
 
1. Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat han de 
ser clarament visibles i identificables i, quan correspongui, estar indicats amb una senyalització 
adequada. 
 
Òrgans d'accionament 
 
Els òrgans de posada en marxa, aturada i aturada d'emergència no són adequats, en general, per a 
equips de treball sense parts mòbils. Tampoc són adequats quan el risc de lesió és menyspreable, 
per exemple, en el cas de rellotges alimentats per piles o de calculadores alimentades per energia 
solar. 
 
Alguns equips de treball són accionats directament per la força humana i, encara que la seva 
utilització implica un risc de lesió, les seves característiques físiques i el fet que estan sota el control 
de la persona que els utilitza fa que l'aplicació d'aquest punt no sigui adequada. És el cas, per 
exemple, de les eines manuals, les guillotines manuals, els trepants de mà, les segadores de gespa... 
 
Altres tipus d'equips accionats directament per la força humana poden no necessitar òrgans de 
posada en marxa, però pot ser adequat preveure altres tipus d'òrgans de comandament 
(especialment, òrgans d'aturada) si l'acció de l'equip de treball no es deté necessàriament quan cessa 
l'aplicació de la força humana, per exemple, un carretó per portar equipatges. 
 
Ara bé, aquest apartat no només és aplicable a equips de treball amb parts mòbils, sinó a altres 
equips que poden generar un perill, com ara forns, generadors de rajos X i làsers. La decisió s'ha de 
basar en l'avaluació de riscos. 
 
Els òrgans d'accionament són els elements sobre els quals actua l'operador per comunicar les ordres 
a un equip de treball, modificar-ne els paràmetres de funcionament, seleccionar els modes de 
funcionament i de comandament o, eventualment, per rebre informacions. En general, es tracta de 
polsadors, palanques, pedals, selectors, volants i, en el cas d'alguns equips de treball (per exemple, 
màquines), teclats i pantalles interactives (control numèric). 
 
Un dels objectius d'aquest apartat és establir els requisits que han de satisfer els òrgans 
d'accionament a fi de fer possible la utilització sense riscos d'un equip de treball, especialment quan 
sigui necessari readaptar totalment o parcial un pupitre de comandament. Com que es tracta d'equips 
de treball que ja estan en servei, no es demana la modificació total dels dits òrgans en virtut del 
respecte als principis de l'ergonomia, sinó només la dels que, pel seu disseny o disposició, puguin 
donar lloc a accidents o produir malalties relacionades amb el treball. 
 
Els òrgans d'accionament s'han d'identificar clarament, i per això s'haurien d'utilitzar colors i 
pictogrames normalitzats (per exemple: 0/I,↑↓). Si no n'hi ha, es pot posar una indicació clara de la 
seva funció, per exemple: marxa/aturada; manual/automàtic; lent/ràpid; pujar/baixar. A títol indicatiu, 
els colors que s’usen preferentment per a les funcions principals d'una màquina són els següents: 
 
- Posada en marxa/posada en tensió: BLANC; en el cas de màquines antigues és acceptable el color 
VERD. 
- Aturada/posada fora de tensió: NEGRE; en el cas de màquines antigues, és acceptable el color 
VERMELL. 
- Aturada d'emergència o iniciació d'una funció d'emergència: VERMELL (sobre fons GROC, en el cas 
d'un polsador o d'una manilla). 
- Supressió de condicions anormals o restabliment d'un cicle automàtic interromput: GROC. 
- Rearmament: BLAU. 
 
NOTA: 
En el cas dels equips de treball en ús, s'aconsella utilitzar colors idèntics per a les funcions idèntiques 
dels equips d'un mateix taller. 



 
No cal identificar els òrgans d'accionament que tinguin una funció intuïtiva; es troben en aquest cas, 
per exemple, el volant o els pedals d'un vehicle que estigui conforme a l'ús en carretera. 
 
Un òrgan d'accionament només ha d'ordenar una funció, i sempre ha de ser la mateixa. No obstant 
això, per a determinats comandaments de les màquines, com ara teclats o botoneres portàtils, aquest 
requisit no sempre és viable. En aquest cas, s'ha de mostrar clarament la relació entre l'òrgan 
seleccionat i les diferents funcions ordenades. 
 
Els òrgans d'accionament han d'estar situats fora de les zones perilloses, excepte, si cal, en el cas de 
determinats òrgans d'accionament, i ha d’estar situats de manera que la seva manipulació no pugui 
causar riscos addicionals. 
 
Posicionament 
 
Els òrgans d'accionament haurien d'estar reagrupats a prop dels llocs de treball, de manera que 
l'operador hi pogués accedir fàcilment. En la mesura que sigui possible, han d'estar situats fora de les 
zones perilloses a fi que la seva maniobra no doni lloc a situacions de perill. 
En el cas de determinats equips de treball, com ara les màquines de grans dimensions, les 
instal·lacions robotitzades, les grans màquines transfer, etc., algunes operacions, com les de reglatge, 
programació, aprenentatge, verificació o altres semblants, es fan des de l'interior d'un tancament 
perimetral i/o a prop dels elements perillosos, i queda anul·lat el sistema de protecció previst per al 
procés de treball. Per a això es fa servir una botonera mòbil que té els òrgans adequats al tipus 
d'operació que calgui fer, com ara un dispositiu de validació, comandament sensitiu, selector, òrgan 
de posada en marxa, òrgan d'aturada i òrgan d'aturada d'emergència. 
 
No han de causar riscos a conseqüència d'una manipulació involuntària. 
 
Accionament involuntari 
 
A fi d'evitar funcions perilloses i intempestives, aquests òrgans s'han de disposar i protegir de manera 
que se n'impedeixi l'accionament involuntari per part de l'operador o d'una altra persona, o a causa de 
la caiguda d'un objecte prou pesat, degut a l'efecte de les vibracions, al de les forces d'acceleració o a 
la ruptura d'una molla. Solucions com ara un polsador engranat, l'aplicació d'una separació suficient, 
en el cas de comandaments a dues mans, un pedal cobert i tancat lateralment (tenint en compte, si 
cal, la necessitat d'utilitzar calçat de seguretat) i, si és necessari, dotat d'un dispositiu de bloqueig, una 
simple barra fixa davant d'una palanca de comandament, o un sistema que bloquegi la palanca en la 
posició d'aturada són exemples que permeten suprimir el risc (vegeu la figura 1). 
 

 
 
 

Figura 1. Exemples d'òrgans d'accionament protegits contra l'accionament involuntari. 
 
Si la posada en marxa es fa mitjançant un teclat o un dispositiu multifunció, s'hauria de demanar un 
senyal de validació complementari al senyal d'inici de la dita posada en marxa. 



 
Si cal, l'operador de l'equip ha de poder veure des del lloc de comandament principal que no hi ha 
persones a les zones perilloses. Si això no és possible, la posada en marxa sempre ha d'anar 
precedida automàticament d'un sistema d'alerta, com ara un senyal d'advertència acústica o visual. El 
treballador exposat haurà de tenir el temps i els mitjans suficients per sostreure's ràpidament dels 
riscos provocats per la posada en marxa o la detenció dels equips de treball. 
 
Lloc de comandament 
 
Els equips de treball de grans dimensions, com és el cas de les màquines rotatives per a diaris, les 
màquines per fabricar paper, els trens de laminació, les grans màquines transfer, etc., en què 
l’operador no pot estar segur que no hi hagi ningú a les zones perilloses accessibles, han de comptar 
amb mitjans de control d’accés com, per exemple, resguards mòbils amb dispositius d’enclavament o 
d’enclavament i bloqueig i/o dispositius detectors de presència que impedeixin la posada en marxa de 
la màquina amb operadors en zones perilloses, així com un òrgan de rearmament que autoritzi o 
provoqui una nova posada en marxa després d’una intervenció. 
 
A les zones amb alt risc (per exemple, les zones que requereixen intervencions periòdiques de 
manteniment, la qual cosa implica obrir o anul·lar resguards i quedar-se en aquestes zones) o en 
zones de l'equip que són ateses per altres persones, s'hi han de col·locar dispositius d'autorització de 
posada en marxa perquè siguin accionats per l'operador o els operadors des d'una posició segura 
juntament amb dispositius sensibles, si cal. Si el risc és menor, es poden utilitzar dispositius d'aturada 
als quals es pugui accedir amb facilitat. Aquests dispositius poden ser els d'aturada d'emergència, 
sempre que l'ordre d'aturada no ordeni una acció perillosa (per exemple, tancament d'una zona 
determinada per aillar-la, inertitzar-la, etc.). Com a mesures complementàries es poden aplicar, si són 
útils, miralls o fins i tot altres mitjans més sofisticats, com ara càmeres de vídeo. 
 
Quan, per raons tècniques, no sigui possible aplicar tots els mitjans adequats (entrada o sortida de 
productes, enrotlladores a les màquines tèxtils, d'imprimir o de fabricació de paper...), ha d'haver-hi un 
dispositiu d'advertència acústica i/o visual que no doni lloc a ambigüitats, que sigui fàcilment 
perceptible i comprensible i que s'activi automàticament abans que s'engeguin els elements 
perillosos. En els casos en què no es pugui garantir que tots els treballadors exposats puguin 
percebre el sistema d'advertència, s'han d'elaborar i aplicar procediments de treball a fi d'eliminar o 
reduir la probabilitat que qualsevol treballador estigui sotmès a un risc a conseqüència d'una posada 
en marxa. Aquests procediments es poden basar, per exemple, en un codi de senyals i gestos 
transmesos per altres operaris (sistema semblant al que s'utilitza per guiar els gruistes o els 
conductors de recol·lectores). 
 
Els sistemes de comandament han de ser segurs i s'han d'escollir tenint en compte les possibles 
fallades, les pertorbacions i els requeriments previsibles, en les condicions d'ús previstes. 
 
Sistemes de comandament 
 
El sistema de comandament d'un equip de treball juga un paper primordial en el comportament del dit 
equip. Mitjançant aquest sistema es garanteixen moltes de les funcions de seguretat de l'equip. Entre 
aquestes funcions es poden citar les següents: l'enclavament entre un resguard i la maniobra de 
posada en marxa/aturada del motor d'accionament d'un element perillós; l'aturada en punt mort 
superior d'una premsa; un dispositiu de comandament a dues mans i la maniobra que tingui 
associada, etc. 
 
Es considera que un sistema de comandament compleix els requisits establerts si fa la funció o 
les funcions de seguretat requerides, si cadascuna té la resistència a defectes1 perillosos 
adequada al nivell de risc i és capaç de suportar els "esforços" que requereix el seu 
funcionament i l'acció de les "influències" a què està sotmès (pels materials processats, les 
vibracions, etc.). 
 
Les fallades en l'alimentació d'energia i en qualsevol dels elements integrants del sistema de 

                                                           
1 En la pràctica, els termes "defecte" i "fallada" s'utilitzen freqüentment com a sinònims. Per això, d'ara endavant 
s'utilitzarà l'expressió "resistència a fallades", que està més estesa. 



comandament poden donar lloc a esdeveniments perillosos, com ara una posada en marxa 
intempestiva, l'anul·lació d'un dispositiu de protecció, la impossibilitat d'aturar un equip, la caiguda o la 
projecció d'elements, etc. Es tracta d'aconseguir, en primer lloc, que aquestes fallades no es puguin 
produir; si això no és possible, cal intentar que aquestes fallades condueixin a un estat de seguretat, o 
que es puguin compensar amb l'acció d'un altre element que exerceixi la mateixa funció i que, en cas 
de defecte, substitueixi l'element defectuós automàticament. Finalment, cal fer que la seva probabilitat 
d'aparició sigui tan baixa com sigui possible. 
 
La resistència a fallades perilloses és un aspecte fonamental durant el disseny o la selecció de les 
parts dels sistemes de comandament amb funcions de seguretat (incloent-hi els dispositius de 
protecció que hi estiguin associats). Com més gran sigui la magnitud del risc que es vol reduir, més 
gran ha de ser aquesta resistència a fallades perilloses. 
 
L'annex H d'aquesta guia proporciona informació addicional sobre l'aplicació de tècniques, principis 
i components per prevenir esdeveniments perillosos i estableix diferents categories de 
resistència a fallades de les parts dels sistemes de comandament relatives a la seguretat, que 
poden ser aplicables a màquines "antigues" (que, per raons òbvies, són les que solen presentar 
majors deficiències). 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 954-1  
UNE-EN 1050  
UNE-EN 982  
UNE-EN 983  
UNE-EN 60204-1  
UNE-EN 201  
UNE 81602  
UNE-EN 692 
 
2. La posada en marxa d'un equip de treball només es pot fer mitjançant una acció voluntària sobre 
un òrgan d'accionament previst a aquest efecte. 
El mateix val per a la posada en marxa després d'una aturada, independentment de la seva causa, i 
per introduir una modificació important en les condicions de funcionament (per exemple: velocitat, 
pressió, etc.), excepte si la dita posada en marxa o modificació no presenta cap risc per als 
treballadors exposats o resulta de la seqüència normal d'un cicle automàtic. 
 
Posada en marxa 
 
La posada en marxa d'un equip de treball només ha de ser possible mitjançant un o diversos òrgans 
d'accionament. L'actuació sobre l'òrgan no implica necessàriament la posada en marxa de l'equip, ja 
que pot ser necessari que es compleixin certes condicions relatives al funcionament o als dispositius 
de protecció abans de la posada en marxa efectiva. 
 
Exigir una acció voluntària de l'operador per aconseguir la posada en marxa d'un equip de treball 
és un dels principis fonamentals de prevenció. L'objectiu és garantir que cap canvi en les condicions o 
els modes de funcionament de l'equip agafi d'improvís l'operador o qualsevol altre treballador. Per 
exemple, en la indústria del metall s'utilitzen algunes màquines amb diverses funcions per punxonar i 
cisallar utilitzant diverses eines situades en diferents parts de la màquina; la seguretat en aquestes 
màquines s'obté mitjançant una combinació de procediments de treball segurs i de resguards 
adequats a les característiques de la peça; és essencial que la funció de la màquina (per exemple, 
punxonar o cisallar) es canviï mitjançant una acció conscient i positiva de l'operador i que les parts de 
la màquina que no s'utilitzen no es puguin posar en marxa inesperadament. Un altre exemple el 
constitueixen les màquines combinades que s'utilitzen per treballar la fusta. 
 
La posada en marxa després d'una aturada està subjecta als mateixos requisits. L'aturada pot 
haver estat voluntària o pot haver ocorregut, per exemple, en haver activat un dispositiu de protecció 
(aturada involuntària). La posada en marxa després de l'aturada de l'equip no s'hauria de produir 
intempestivament si pot tenir conseqüències per a la seguretat i la salut dels operadors. 
 
Per tant, cal impedir que un equip de treball es pugui posar en marxa: 



- pel tancament d'un resguard amb dispositiu d'enclavament; 
- quan una persona es retira d'una zona coberta per un dispositiu sensible, com ara una barrera 
immaterial; 
- per la maniobra d'un selector de mode de funcionament; 
- pel desbloqueig d'un polsador d'aturada d'emergència; 
- pel rearmament d'un dispositiu de protecció tèrmica, excepte en absència de risc, com és el cas, per 
exemple, dels petits electrodomèstics. 
 
Aquestes maniobres no han de tenir cap altra missió que la d'autoritzar la posada en marxa, que s'ha 
de generar posteriorment amb una acció voluntària sobre l'òrgan d'accionament previst per a aquest 
efecte. 
 
No obstant això, en el cas d'equips de treball que compleixin requisits molt especials, es podria 
admetre que l'ordre de posada en marxa es generés mitjançant el tancament d'un resguard (vegeu 
l'apartat 2.2.2.3 de l'annex J d'aquesta guia). 
 
Així mateix, qualsevol modificació inesperada de les condicions de funcionament, com ara un 
augment de velocitat, pressió, temperatura o potència, podrien sorprendre l'operari. Per tant, aquestes 
modificacions només s'haurien de poder fer utilitzant un òrgan previst a aquest efecte, tret que les 
dites modificacions facin augmentar el risc. 
 
En el cas de les màquines automàtiques, no és adequat exigir òrgans d'accionament separats per 
canviar les condicions de funcionament, si aquestes modificacions formen part del cicle normal de 
treball. No obstant això, quan es fan intervencions fora de la seqüència normal, com ara ajustos, 
neteja, etc., hi ha d'haver òrgans de posada en marxa, de conformitat amb el que s'ha exposat més 
amunt. 
 
L'òrgan de posada en marxa no sempre ha de ser un òrgan independent. Pot estar combinat amb 
altres funcions de l'equip, com ara la funció d'aturada, sempre que aquesta no sigui l'aturada 
d'emergència. Els òrgans de comandament sensitius són un exemple d'òrgans que combinen la 
posada en marxa i l'aturada: s'han de dissenyar de manera que l'aturada tingui prioritat sobre la 
posada en marxa en deixar anar l'òrgan. Són d'aplicació a eines portàtils amb motor. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 292-1  
UNE-EN 292-2  
UNE-EN 60204-1 
 
3. Cada equip de treball ha de tenir un òrgan d'accionament que permeti la seva aturada total en 
condicions de seguretat. 
Cada lloc de treball ha de tenir un òrgan d'accionament que permeti aturar, segons els riscos 
existents, tot l'equip de treball o només una part de l'equip, de manera que l'equip en qüestió quedi en 
situació de seguretat. L'ordre d'aturada de l'equip de treball ha de tenir prioritat sobre les ordres de 
posada en marxa. Una vegada s'hagi aconseguit aturar l'equip de treball o els seus elements 
perillosos, s'interromprà el subministrament d'energia dels òrgans d'accionament que es tracti. 
Si és necessari, en funció dels riscos que presenti un equip de treball i del temps d'aturada normal, 
l'equip en qüestió ha de comptar amb un dispositiu d'aturada d'emergència. 
 
OBSERVACIÓ: 
En aquest apartat s'utilitza diverses vegades el terme "òrgans d'accionament", encara que no sempre 
amb el mateix significat. D'acord amb la terminologia tècnica, els òrgans d'accionament són els 
elements mitjançant els quals es transmet una ordre. Per tant, al final del segon paràgraf hauria de dir 
"accionadors", que són els mecanismes de potència utilitzats per produir els moviments perillosos de 
l'equip de treball. 
 
Aturada general 
 
Es tracta de posar a disposició dels operadors els mitjans necessaris per aconseguir aturar tot l'equip 
de treball en condicions segures, garantint, principalment, que la màquina no pugui tornar a posar-se 
en marxa d'una manera intempestiva. 



 
Aquest requisit, encara que sigui d'un nivell inferior que el de la consignació (vegeu l'apartat 1.12 
d'aquest annex), implica la interrupció de l'alimentació d'energia de tots els accionadors, tal com 
indica la tercera frase del segon paràgraf. 
 
El comandament d'aturada general no està pensat per suprimir una situació perillosa que s'estigui 
produint (excepte en casos concrets), sinó que l'aturada s'ha de fer en les condicions més adequades, 
seguint una seqüència d'aturada, si cal, d'acord amb les necessitats de l'equip o del procés. Per 
exemple: no seria segur ordenar l'aturada total d'una màquina amb el seu propi equip hidràulic si la 
dita aturada pot fer que caigui; igualment, l'aturada de la unitat de mesclatge d'un reactor durant 
determinades reaccions químiques podria donar lloc a una reacció exotèrmica perillosa. 
 
L'òrgan d'accionament que permet aconseguir aquesta aturada pot ser, per exemple: 
 
- Un simple polsador (el cas més general) que actuï sobre un o diversos contactors de potència, el 
dispositiu de connexió d'un grup hidràulic o una vàlvula general de tall d'un sistema pneumàtic. 
- Un interruptor. 
- Un pedal d'aturada. 
 
Aturada des del lloc de treball 
 
La primera frase del segon paràgraf és aplicable als equips de treball que presenten una certa 
complexitat, amb diversos llocs de treball o d'intervenció. Es troben en aquest cas, per exemple, els 
conjunts automàtics de fabricació o d'emmagatzemament, en què s'encadenen automàticament 
diverses operacions. 
 
Aquesta funció d'aturada està destinada a permetre que un operador pugui aturar l'equip de treball 
quan s'està produint un incident o bé quan ha d'intervenir en una zona perillosa per a una operació 
puntual. Per tant, els operadors han de disposar en cada lloc de treball d'un òrgan d'accionament que 
permeti complir aquesta funció d'aturada que, en general, està limitada a les parts perilloses 
controlades des del dit lloc de treball. Així, per exemple, es pot permetre que un ventilador continuï 
funcionant si disposa de la protecció adequada. 
 
Com en el cas de l'aturada general, l'actuació sobre l'òrgan d'aturada no té per què suposar una acció 
immediata; pot portar l'equip a l'estat d'aturada segons una seqüència determinada o en acabar un 
cicle, si és necessari per raons de seguretat. Això pot ser necessari en alguns processos. Per 
exemple, per evitar un increment perillós de la temperatura o de la pressió o per permetre una 
desacceleració controlada d'elements rotatius de grans dimensions amb molta inèrcia. 
 
La tercera frase del segon paràgraf exigeix la interrupció de l'energia dels accionadors. Aquest 
requisit pot no ser respectat per a l'aturada des del lloc de treball: 
 
- Quan la presència d'energia és necessària per mantenir elements en posició, com succeeix en el 
cas dels robots. 
- Quan l'aturada s'obté pel desacoblament mecànic dels elements mòbils, com en el cas de les 
premses que tenen embragatge/fre. 
 
En general, l'òrgan d'accionament és un simple polsador o un interruptor de dues posicions. 
 
Prioritat de les ordres d'aturada sobre les de posada en marxa 
 
La segona frase del segon paràgraf exigeix la prioritat de les ordres d'aturada sobre les ordres de 
posada en marxa i, en general, sobre qualsevol altra ordre. Aquest requisit s'aplica igualment a la 
funció d'aturada general definida en el primer paràgraf d'aquest apartat. 
 
Si és factible, només hauria de caldre una breu acció manual per activar-la, fins i tot en el cas que 
l'aturada i la seqüència de desconnexió iniciada requereixin una mica de temps fins a completar-se. 
 
Aturada d'emergència 
 



El tercer paràgraf d'aquest apartat es refereix a l'aturada d'emergència. Un dispositiu d'aturada 
d'emergència ha de permetre aturar una màquina en les millors condicions possibles. En el cas dels 
elements mòbils, l'aturada d'emergència s'ha de fer mitjançant una desacceleració òptima dels dits 
elements, que s'aconsegueix: 
- mitjançant la interrupció immediata de l'alimentació d'energia dels accionadors; 
- mitjançant una aturada controlada: els accionadors continuen alimentats a fi que puguin portar la 
màquina a l'estat d'aturada i, una vegada aconseguit això, s'interromp l'alimentació (això s'aplica 
fonamentalment als motors proveïts de variadors). 
 
NOTA: 
Es pot trobar informació addicional sobre les categories d'aturada a la norma UNE-EN 60204-1. 
 
L'òrgan de comandament que permet complir aquesta funció d'aturada d'emergència (polsador bolet, 
cable, barra, pedal...) ha de ser de color vermell i s'ha de trobar, preferentment, sobre un fons groc. 
 
S'hauria de preveure una aturada d'emergència per a quan es produeixi algun esdeveniment 
perillós sempre que les mesures de protecció no siguin adequades per evitar el risc. No obstant 
això, no es pot considerar que les aturades d'emergència siguin substituts de les mesures de 
protecció necessàries. Per exemple, es necessita l'aturada d'emergència en situacions en què una 
persona estigui exposada a un perill o en què la fallada d'una màquina dóna lloc a perills addicionals 
(embalament, impossibilitat d'aturar, seqüència incontrolada d'un sistema automàtic, ruptura de 
conductes amb fluids a pressió, etc.). 
 
No obstant això, si el dit esdeveniment perillós es pot produir ràpidament (per exemple, fallada del 
sistema de protecció d'una guillotina alimentada manualment), és improbable que una aturada 
d'emergència aporti cap avantatge, ja que l'operari no tindrà temps de reaccionar; en aquest cas, 
doncs, no seria adequada una aturada d'emergència. 
 
De fet, sobretot si es tracta màquines usades, l'aplicació d'un dispositiu d'aturada d'emergència 
només té sentit si el temps d'aturada que s'aconsegueix és netament més curt que l'obtingut 
mitjançant l'aturada normal. Ara bé, en el cas dels elements mòbils, és freqüent que, per raons 
tècniques, sigui difícil o fins i tot impossible adaptar un dispositiu de frenada en màquines usades. En 
aquestes condicions no s'aplica aquest apartat, encara que això no significa que no s'hagin d'adoptar 
altres mesures alternatives. Pot ser el cas, per exemple, de determinades màquines per treballar la 
fusta o d'una pedra esmeril. No obstant això, no es pot excloure de l'obligació d'una frenada 
eficaç les màquines en què el temps d'aturada estigui associat a una situació de risc alt, com 
pot ser el cas, per exemple, de les mescladores de cilindres per a cautxú i plàstics. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 60204-1  
UNE-EN 982  
UNE-EN 983  
UNE-EN 418 
 
4. Tot equip de treball que comporti un risc de caiguda d'objectes o de projeccions ha de comptar amb 
dispositius de protecció adequats als dits riscos. 
 
Projeccions, caiguda d'objectes 
 
L'objectiu que es pretén en aquest apartat és la protecció contra els perills mecànics de caiguda o de 
projecció d'objectes provinents d'un equip de treball. Per tant, cal tenir en compte: 
 
- Els objectes la caiguda o la projecció dels quals normalment està vinculada a l'explotació de l'equip 
de treball (encenalls, productes incandescents de soldadura, fluids de tall, partícules abrasives...). 
- Els objectes que es pugui preveure que poden sortir projectats o caure accidentalment (fragments 
d'eines, parts mòbils dels mandrins, contrapesos, elements d'equilibratge, tauló d'una 
bastimentada...). 
 
Les mesures preventives estan destinades a protegir no només els operadors sinó qualsevol altra 
persona que pugui estar exposada als perills en qüestió (cal tenir en compte que els objectes i les 



partícules poden sortir projectats a gran velocitat i a gran distància). 
 
Aquestes mesures consisteixen essencialment en: 
 
- Proveir els equips de treball de resguards fixos o mòbils que puguin retenir els dits objectes o 
partícules i que molestin el menys possible a l'hora de dur al terme el treball (vegeu l'apartat 1.8 
d'aquest annex). 
- En la mesura que sigui possible, disposar els equips de treball de manera que s'eviti que les 
persones es puguin trobar permanentment en la trajectòria dels objectes o les partícules en 
moviment. 
- Col·locar obstacles o qualsevol altre mitjà per impedir que les persones puguin circular per les zones 
en què es poden produir aquests perills. 
 
5. Qualsevol equip de treball que comporti riscos per l'emanació de gasos, vapors o líquids o per 
l'emissió de pols ha d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció a prop de la font 
emissora corresponent. 
 
Emissió de gasos, vapors, líquids o pols 
 
Aquest apartat es refereix fonamentalment a les màquines i els aparells fixos que treballen en un 
procés obert, encara que també és aplicable a determinats equips portàtils d'ús estès (polidores, 
esmoladores, etc.). L'objectiu és impedir la dispersió en l'ambient de substàncies perilloses per 
a la salut (que poden presentar-se en forma de gas, vapor, líquid o pols) o, si això no és possible, 
reduir-la. 
Les màquines o els equips "nous", subjectes al marcatge CE, que presentin aquest tipus de perill 
(per emissió de gasos, vapors, líquids o pols) ja han de comptar amb campanes i/o conductes als 
quals es pugui adaptar fàcilment un sistema d'extracció. 
 
En el cas dels equips de treball que ja estiguin en ús pot ser necessari avaluar el risc per decidir si 
cal prendre mesures preventives i, en particular, mesures de ventilació localitzada. El nivell de risc 
depèn de les propietats perilloses de la substància, de la intensitat de l'emissió i de les condicions del 
treball (especialment, de les relatives a l'ús de l'equip) que determinen l'exposició del treballador a la 
dita substància. 
 
Si el resultat de l'avaluació mostra la necessitat de prendre mesures preventives, cal dissenyar i 
implantar un sistema de captació i extracció. A més, pot caldre o convenir prendre altres mesures 
preventives complementàries: 
- de ventilació, 
- d'organització del treball, 
- i, en última instància, de protecció individual. 
 
L'annex K d'aquesta guia amplia la informació sobre aquesta matèria. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 626-1 i 2 
 
6. Si és necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus 
elements s'hauran d'estabilitzar fixant 
los o utilitzant altres mitjans. Els equips de treball la utilització prevista dels quals requereixi que els 
treballadors se situïn sobre els dits equips han de disposar dels mitjans adequats per garantir que 
l'accés i la permanència en ells no suposa cap risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. En 
particular, si hi ha risc de caiguda d'una altura de més de 2 metres, han de disposar de baranes 
rígides d'una altura mínima de 90 centímetres, o de qualsevol altre sistema que proporcioni una 
protecció equivalent. 
 
Estabilitat 
 
L'objectiu de la primera frase d'aquest apartat és evitar que un equip de treball bolqui, basculi o es 
desplaci intempestivament per haver perdut estabilitat. 
 



L'anàlisi de l'estabilitat de la màquina ha d'incloure no només l'estabilitat estàtica sinó també 
l'estabilitat dinàmica, tenint en compte les forces externes previsibles, com ara la pressió del vent, els 
cops, les vibracions... i les forces dinàmiques internes, com ara les forces centrífugues, les d'inèrcia, 
les electrodinàmiques... 
 
En el cas dels equips de treball que ja estan en ús, la seva estabilitat ha d'estar garantida, si cal, per 
la seva fixació al sòl; segons els casos, cal aplicar altres mesures com la de limitar els moviments de 
determinades parts de l'equip. 
 
La majoria de les màquines fixes haurien d'estar ancorades al sòl o, si no, estar subjectes de manera 
que no es moguin ni es puguin sacsejar durant la utilització. És àmpliament sabut que les màquines 
per treballar la fusta i altres tipus de màquines (excepte les dissenyades com a màquines 
transportables) haurien d'estar ancorades al sòl o estar assegurades per mitjans semblants per evitar 
moviments inesperats. 
 
La subjecció es pot dur a terme amb elements de subjecció de l'equip sobre una base o una 
estructura adequada. Altres mitjans inclouen els amarraments a una estructura o plataforma de 
suport. 
 
Si l'estabilitat d'un equip de treball no és inherent al seu disseny i utilització, o si està muntat en una 
posició en què l'estabilitat podria quedar compromesa, per exemple, a causa de condicions 
climatològiques severes, s'haurien d'adoptar mesures addicionals per garantir-la. Les bastimentades 
són vulnerables a vents forts i, per tant, cal aplicar mesures com ara pantalles, amarraments 
addicionals, disminució de la resistència al vent dels mitjans de protecció col·lectiva que hi estan 
acoblats, etc. 
 
També s'ha de tenir en compte que per a algunes màquines portàtils, com, per exemple, les serres de 
calar, que entren en contacte amb la peça que s'ha de treballar a través d'una plantilla, l'estabilitat 
durant la utilització està condicionada per la forma i les dimensions de la dita plantilla. 
 
Mitjans d'accés i permanència 
 
Si, a més, la utilització de l'equip de treball requereix la presència d'un o diversos operaris sobre 
l'equip i, en particular, en zones amb perill de caiguda d'una altura de més de 2 metres, cal dedicar 
una atenció especial tant als mitjans d'accés com a la zona de permanència, tal com indiquen les 
dues últimes frases d'aquest apartat. 
 
En aquests casos s'ha de col·locar una advertència a l'equip de treball i establir les instruccions i/o els 
procediments de treball adequats. 
 
Les característiques dels mitjans d'accés, les plataformes i les baranes estan regulades pel Reial 
decret 486/1997, sobre llocs de treball. Si cal substituir-ne algun, pot ser interessant consultar les 
normes de la sèrie EN ISO 14122. 
 
7. En els casos en què hi hagi risc d'esclat o de ruptura d'elements d'un equip de treball que pugui 
afectar significativament la seguretat o la salut dels treballadors, cal adoptar les mesures de protecció 
adequades. 
 
Esclats, ruptures 
 
Els elements dels equips de treball a què es refereix aquest apartat són aquells en què no es dominen 
totes les característiques de disseny o d'explotació i que, per això, poden presentar perills de ruptura 
o d'esclat per efecte: 
- dels esforços normals d'explotació (força centrífuga, pressió...); 
- dels esforços excepcionals normalment previsibles (xoc, cop d'ariet...), 
- de l'envelliment dels materials. 
 
No inclou, per tant, el perill d'explosió, que tracta l'apartat 1.15 d'aquest annex. 
 
Aquest apartat afecta especialment les moles, determinades eines rotatives, els òrgans de treball amb 



elements afegits (plaquetes de carbur, per exemple), les canonades flexibles hidràuliques sotmeses a 
sol·licitacions fortes... 
 
En el cas concret de les moles abrasives, per minimitzar el perill d'esclat, a més d'observar les regles 
de manipulació i de muntatge de la mola (inclosos la verificació i l'emmagatzemament), la mola 
sempre hauria de girar dins dels límits de velocitat establerts. Si les seves dimensions ho permeten, 
aquesta velocitat ha d'estar indicada sobre la mateixa mola; les moles més petites haurien de tenir un 
rètol o una etiqueta en el lloc de treball que indiqui la velocitat màxima de rotació permissible. 
 
La protecció consisteix a dotar els equips de treball amb resguards prou resistents per retenir els 
fragments de la mola; no obstant això, com que aquesta mesura de protecció té limitacions, tenint en 
compte principalment les necessitats d'explotació, abans de res cal: 
 
- Respectar les condicions d'utilització dels equips especificades pel fabricant. 
- Prestar una atenció especial al manteniment, especialment quan no es poden aplicar resguards 
eficaços. 
 
A més, la protecció ha de complir els requisits de l'apartat 1.8 d'aquest annex. 
 
Si es tracta d'equips de treball amb una velocitat variable (esmeriladores, serres de disc, tupins...), 
també s'ha de garantir l'adequació i el bon funcionament del sistema de regulació de velocitat. Aquest 
sistema s'ha de revisar periòdicament i exhaustiva. 
 
En el cas de les projeccions d'alta energia (per exemple, fluids a alta pressió, superior a 15 MPa, en 
màquines hidràuliques), les mesures preventives inclouen el següent: 
 
- Instal·lar vàlvules que limitin la pressió; 
- Instal·lar resguards fixos per a la protecció contra el perill de fuetades de les canonades flexibles o 
subjectar-les amb beines amarrades i, si procedeix, substituir-les, seleccionar-les adequadament amb 
un coeficient de seguretat de 4 i fixar la data per a una nova substitució. 
- Aplicar les reglamentacions específiques en el cas de recipients i equips a pressió. 
 
Documents d'interès: Prevenció en la utilització de moles abrasives. Col·lecció d'informes tècnics 
núm. 4. Govern Basc. Departament de Treball i Seguretat Social. 
 
8. Quan els elements mòbils d'un equip de treball poden comportar riscos d'accident per contacte 
mecànic, han d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones 
perilloses o que detinguin les maniobres perilloses abans d'accedir a aquestes zones. 
Els resguards i els dispositius de protecció: 
a) Han de ser de fabricació sòlida i resistent. 
b) No han de causar riscos suplementaris. 
c) No s'han de poder anul·lar ni posar fora de servei fàcilment. 
d) Han d'estar situats a una distància suficient de la zona perillosa. 
e) No han de limitar l'observació del cicle de treball més del que sigui imprescindible o necessari. 
f) Han de permetre les intervencions indispensables per col·locar o substituir les eines i per dur a 

terme les tasques de manteniment, i només han de limitar l'accés al sector en què s'hagi de dur a 
terme el treball sense desmuntar, si és possible, el resguard o el dispositiu de protecció. 

 
 
Elements mòbils i resguards i dispositius de protecció 
 
L'objectiu d'aquest apartat és suprimir o reduir els riscos deguts als perills mecànics (atrapament, 
aixafament, arrossegament, cisallament, etc.) produïts pels elements mòbils de transmissió (eixos, 
arbres, politges, corrons, engranatges, etc.) o de treball (eines, moles, matrius, etc.). 
 
En general, no cal accedir als elements de transmissió quan estan en moviment. Per tant, la solució 
més senzilla per impedir que s'hi pugui arribar consisteix a col·locar resguards fixos. Si cal accedir-hi 
amb freqüència, normalment s'hauran d'utilitzar resguards mòbils associats a un dispositiu 
d'enclavament o bé dispositius sensibles. En la pràctica, les màquines velles sovint estan equipades 
amb resguards mòbils sense enclavament; en aquests casos cal transformar-los en fixos, posar-los 



un pany amb clau o associar-los a un dispositiu que permeti garantir l'enclavament entre els dits 
resguards i els accionadors. 
 
Sempre que es pugui, s'ha d'impedir totalment l'accés als elements mòbils de treball; per 
aconseguir-ho es poden utilitzar resguards fixos (en les parts a les quals no cal accedir normalment), 
resguards mòbils associats a un dispositiu d'enclavament o d'enclavament i bloqueig o dispositius de 
protecció (barreres fotoelèctriques, comandaments a dues mans, etc.) que garanteixin l'aturada dels 
elements mòbils abans que s'hi pugui accedir. Si la naturalesa del treball fa necessari accedir a una 
part de l'element mòbil (per exemple, en el cas de les serres circulars per tallar fusta), cal col·locar a 
la part en qüestió resguards mòbils que es puguin regular amb facilitat i posar resguards fixos a les 
parts restants. Finalment, si els elements mòbils han de ser accessibles, es poden adoptar mesures 
tècniques per reduir les conseqüències d'un accident (per exemple, limitar les velocitats, utilitzar 
dispositius d'aturada d'emergència disposats adequadament), així com altres mesures preventives 
complementàries (formació, procediments de treball, protecció individual, etc.). 
 
Quan se seleccioni una mesura de protecció cal tenir en compte el risc que s'ha de tractar, les 
condicions de l'equip de treball i de la seva utilització i les tasques que s'han de dur a terme. 
 
NOTA:. 
En determinats casos el cost de l'equip de protecció i la seva repercussió en el procés de treball pot 
fer que sigui aconsellable substituir l'equip de treball. 
 
Aquestes mesures no han d'obstaculitzar excessivament les operacions que s'hagin de dur a terme, 
perquè això induiria a la seva retirada o neutralització. En general, s'aconsella recórrer a resguards i 
dispositius de protecció (comercialitzats com a "components de seguretat", d'acord amb els 
requisits de la Directiva 89/392/CEE, modificada, traslladada pel Reial decret 1435/1992, modificat pel 
Reial decret 56/1995), que disposin de la declaració CE de conformitat. Si s'han de dissenyar i 
construir els resguards i els dispositius de protecció, cal complir una sèrie de requisits, que també 
s'han de respectar quan s'apliquin els apartats 1.4 i 1.7 d'aquest annex.  
 
Evidentment aquests requisits només s'apliquen en la mesura en què són pertinents respecte del 
tipus de resguard o de dispositiu de protecció que s'hagi considerat. 
 
L'annex J d'aquesta guia amplia la informació sobre aquesta matèria. 
 
Normes d'interès i documents útils: 
UNE-EN 953 
UNE-EN 574 
UNE-EN 1088 
UNE-EN 294 
UNE-EN 811 
UNE-EN 1760-1 
UNE-EN 61496-1 
CEI 61496-2 
Notes tècniques de prevenció del l'NSHT (NTP) núm.: 10, 11, 12, 13, 33, 67, 68, 69, 88, 89, 90, 91, 
92, 96, 98, 121, 127, 129, 130, 131, 133, 149, 150, 152, 153, 154, 186, 187, 235, 256 i 281. 
 
9. Les zones i els punts de treball o de manteniment d'un equip de treball han d'estar il·luminats 
adequadament en funció de les tasques que s'hi hagin de dur a terme. 
Il·luminació 
 
 
L'objectiu és assegurar en cada lloc de treball o d'intervenció (inspecció, manteniment, reparació...) un 
nivell d'il·luminació adequat, tenint en compte el tipus de treball que s'hi hagi de dur a terme i la 
naturalesa del lloc (l'annex IV del RD 486/1997, sobre llocs de treball, BOE 23.4.97, estableix els 
nivells d'il·luminació requerits en funció de les exigències visuals de les tasques desenvolupades). (La 
Guia tècnica per a l'avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball, 
elaborada per l'INSHT, ofereix una informació més àmplia a aquest respecte). 
 
És evident que el nivell d'il·luminació necessari és molt diferent segons que si es tracta, per exemple, 



d'un simple lloc d'alimentació de la màquina o d'un lloc de treball en micromecànica d'alta precisió. 
 
Per aconseguir aquest objectiu es pot fer el següent: 
 
- Utilitzar la il·luminació ambient natural o artificial que hi hagi al lloc de treball, sempre que sigui 
suficient. 
- Instal·lar, de manera permanent, un aparell addicional per a il·luminació localitzada al lloc de treball. 
- Quan es tracta de zones en què les intervencions són poc freqüents, com ara les operacions de 
manteniment, disposar una presa de corrent a la màquina o a prop, que permeti connectar-hi un llum 
portàtil. Els resultats de l'avaluació de riscos determinen si les intervencions són prou regulars com 
per disposar d'un aparell d'il·luminació permanent.  
 
En qualsevol cas, cal fer el següent: 
- Evitar enlluernaments de l'operador o d'altres treballadors situats en zones adjacents. 
- Evitar ombres que dificultin la realització de la tasca. 
- Garantir la discriminació de colors de la tasca visual. 
- Evitar l'efecte estroboscòpic, és a dir: que un objecte que gira o oscil·la es vegi com si estigués en 
repòs. 
- Aconseguir que el mateix equip d'il·luminació no creï nous perills, per exemple, per la ruptura d'una 
bombeta, per calor excessiva, per emissió de radiacions, per contacte amb l'energia elèctrica... 
 
Pel que fa als equips d'il·luminació integrats a les màquines o als llums portàtils, utilitzats, per 
exemple, per a operacions de manteniment o reparació, cal parar una atenció especial a la protecció 
contra els contactes directes i indirectes en ambients humits o molt conductors (vegeu la norma UNE-
EN 60204-1). En qualsevol cas, s'han de complir els requisits del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. 
 
Igualment, s'ha d'intentar evitar l'ús d'un únic tub fluorescent perquè, tot i que aquest material ha 
millorat molt amb els avanços tecnològics, pot donar lloc a efectes estroboscòpics perillosos en 
màquines amb moviments rotatius o alternatius. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 1837 
 
10. Les parts d'un equip de treball que assoleixin temperatures elevades o molt baixes han d'estar 
protegides, quan correspongui, contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors. 
 
 
Temperatures elevades, temperatures molt baixes 
 
L'objectiu és suprimir o reduir els riscos de cremades, escaldadures, congelacions i altres lesions 
produïdes per: 
 
- el contacte amb elements de transmissió d'energia calorífica com, per exemple, una planxa, les 
canalitzacions, brides, unions, vàlvules, etc., per a la conducció de fluids, vapors o gasos a una 
temperatura elevada o el contacte amb flames, en el cas de fogars, forns, calderes, etc.; 
- la radiació de fonts de calor; 
- el contacte amb superfícies a temperatures molt baixes com, per exemple, instal·lacions 
frigorífiques. 
 
NOTA: 
Generalment, les superfícies molt fredes, en contacte amb l'atmosfera, queden recobertes de glaç, 
per la qual cosa les conseqüències del contacte amb aquestes superfícies queden molt limitades. 
 
El contacte amb aquest tipus d'elements o superfícies pot ser voluntari, per exemple, per accionar un 
òrgan de l'equip, o involuntari, quan algú està prop d'un equip. Alguns equips han d'estar 
necessàriament a temperatures elevades, per exigències del procés, i els treballadors han d'estar a 
prop de l'equip per fer la seva feina com, per exemple, en equips de fosa, forja, emmotllament, 
vulcanitzat... 
 



La temperatura superficial que s'ha de considerar per avaluar el risc depèn de la naturalesa del 
material (metall, material plàstic, etc.) i de la durada del contacte amb la pell. A títol indicatiu, en el cas 
d'una superfície metàl·lica llisa, generalment s'admet que no hi ha risc de cremada per contacte 
involuntari (màxim 2 a 3 segons) si la seva temperatura no supera els 65 °C. Per tant, per sota 
d'aquesta temperatura no cal aplicar mesures preventives. 
 
En el cas que hi hagi risc de cremades, es poden aplicar una o diverses de les mesures següents, 
sempre que no interfereixin en el procés de treball: 
 
- Col·locar un aïllant tèrmic al voltant dels elements perillosos. 
- Adaptar els resguards per permetre l'evacuació de calories (reixetes, xapa perforada, etc.). 
- Suprimir globalment l'accés a la zona perillosa mitjançant baranes o qualsevol altre tipus de 
resguard material. 
- Aplicar cortines d'aire o d'aigua. 
 
En els casos en què les superfícies han d'estar calentes i accessibles, cal utilitzar els equips de 
protecció individual que siguin adequats. A aquest respecte, s'ha d'aplicar el Reial decret 773/1997, 
de 30 de maig, sobre utilització d'equips de protecció individual. 
 
Si cal, s'han de senyalitzar i identificar adequadament les parts calentes o fredes que siguin 
accessibles i que no es puguin reconèixer fàcilment, i també s’ha de proporcionar la formació i la 
informació oportunes. 
 
En altres casos és possible que aquestes mesures s'hagin de combinar amb la rotació de llocs de 
treball. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 563 
 
11. Els dispositius d'alarma de l'equip de treball s'han de percebre i comprendre fàcilment i sense 
ambigüitats. 
i 
13. L'equip de treball ha de portar les advertències i les senyalitzacions indispensables per garantir la 
seguretat dels treballadors. 
 
Senyalització 
 
Aquest requisit forma part de les mesures preventives classificades com a mesures d'informació, que 
en cap cas no es poden considerar mesures substitutòries de les mesures tècniques i organitzatives. 
 
Si la variació dels paràmetres de funcionament d'un equip de treball pot donar lloc a una situació 
perillosa, cal dotar l'equip amb les mesures que permetin advertir eficaçment l'operador o qualsevol 
altra persona afectada pel perill generat. 
 
Aquestes informacions de seguretat generalment estan lligades a la detecció de llindars d'advertència 
(pressió, temperatura, velocitat, presència de substàncies perilloses...) i només són útils per a 
paràmetres sobre els quals l'operador té la possibilitat d'actuar. S'han de poder percebre clarament 
des del lloc de comandament, o en una zona més àmplia, si afecten tercers que poden estar exposats 
o que tinguin la possibilitat d'intervenir. 
 
Normalment es presenten en forma de senyals lluminosos o sonors, però també es poden presentar 
en forma de missatges en una pantalla de visualització. També es poden utilitzar marques, números, 
pictogrames, paraules... Determinats aspectes de la senyalització, relatius als colors de seguretat i a 
les característiques dels senyals, que també es poden aplicar a equips de treball, estan definits en el 
Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
Els equips, que no només comprenen els propis dispositius de senyalització sinó, sobretot, els 
detectors de llindar (pressòstat, termòstat...), s'han d'instal·lar, mantenir i verificar amb la major 
atenció. 
 



A títol indicatiu, els colors que es recomanen per als indicadors i els senyals lluminosos són els 
següents: 
 
- Verd: condició normal / final d'alarma. 
- Groc: anomalia / intervenció. 
- Vermell: perill / acció urgent. 
 
Quan l'operador ha d'elegir entre diferents modes de funcionament i de comandament o quan ha de 
modificar determinats paràmetres en explotació normal, l'equip de treball ha de disposar de totes les 
indicacions necessàries per a un funcionament segur (ordres de marxa i d'aturada, velocitat màxima 
de rotació d'una mola abrasiva, velocitats de tall per a una màquina eina, pressió de serratge d'una 
peça...). Aquestes informacions poden estar col·locades en l'equip de treball mateix, que és la solució 
més eficaç, o a prop del lloc de treball, amb la condició que la visualització estigui fixada de manera 
permanent. 
 
Per a l'aplicació de nous senyals, vegeu les normes UNE-EN 457, UNE-EN 842, UNE-EN 981 i la 
sèrie UNE-EN 61310. 
 
12. Tot equip de treball ha de disposar de dispositius que s'identifiquin clarament i que permetin 
separarlo de cadascuna de les seves fonts d'energia. 
 
Consignació 
 
L'objectiu d'aquest apartat és aconseguir, sempre que es pugui, que les intervencions que calgui fer 
en un equip de treball, especialment les operacions de manteniment, reparació, neteja, etc., no 
suposin cap risc gràcies a una consignació. 
 
La consignació d'un equip de treball comprèn essencialment aquestes accions: 
 
- Separació de l'equip de treball (o d'elements definits de l'equip en qüestió) de totes les fonts 
d'energia (elèctrica, pneumàtica, hidràulica, mecànica i tèrmica). 
 
- Bloqueig (o un altre mitjà per impedir l'accionament) de tots els aparells de separació (la qual cosa 
implica que aquests dispositius haurien de disposar de mitjans per poder ser bloquejats). En el cas de 
les màquines petites, l'avaluació del risc pot posar de manifest que es donen circumstàncies 
favorables que fan innecessari el bloqueig de l'aparell de separació, per exemple, quan la persona 
que duu a terme les operacions pot accedir-hi. 
 
- Dissipació o retenció (confinament) de qualsevol energia acumulada que pugui donar lloc a un 
perill. 
 
NOTA: 
L'energia pot estar acumulada, per exemple, en: 
- elements mecànics que continuen movent-se per inèrcia; 
- elements mecànics que poden desplaçar-se per gravetat; 
- condensadors, bateries; 
- fluids a pressió, recipients a pressió, acumuladors, 
- molles. 
 
La solució ideal és que la dissipació estigui automàticament associada a l'operació de separació. No 
obstant això, en els equips que ja estan en ús, aquesta operació es pot fer manualment, seguint un 
procediment de treball escrit. 
 
- Verificació, mitjançant un procediment de treball segur, que les accions realitzades segons els 
apartats a), b) i c) anteriors han produït l'efecte desitjat. 
 
Energia elèctrica 
 
Pel que fa a l'energia elèctrica, la separació es pot fer mitjançant: 
- un seccionador 



- un seccionador amb contacte auxiliar de desconnexió de càrrega abans que obrin els seus 
contactes principals 
- un interruptor-seccionador 
- un interruptor automàtic que tingui la funció de seccionament 
- una presa de corrent per a una corrent inferior o igual a 16 A i una potència total inferior a 3 kW 
 
La utilització d'un seccionador requereix una atenció especial, ja que aquest aparell està previst per 
funcionar en buit i pot explotar si s'acciona en càrrega a conseqüència d'una maniobra errònia. Els 
seccionadors que tenen contacte auxiliar permeten deslliurar-se d'aquest perill sempre que el seu 
contacte auxiliar estigui connectat correctament. 
 
Per la seva tecnologia, els dispositius de separació han d'oferir una garantia total en el sentit que a 
cadascuna de les posicions (obert/tancat) de l'òrgan d'accionament li correspon, de manera 
immutable, la mateixa posició (obert/tancat) dels contactes. Això és especialment important quan els 
aparells no són de tall visible o de tall plenament aparent. 
 
Retirar l'endoll d'una presa de corrent es pot considerar una acció equivalent a una consignació per a 
qualsevol màquina petita en què es té la certesa que l'endoll no es pot reinserir a la seva base sense 
que se n'assabenti la persona que intervé en la màquina. 
 
Energia hidràulica i pneumàtica 
 
Per a aquest tipus d'energies, el dispositiu de separació pot ser una clau, una vàlvula o un distribuïdor 
manual. En pneumàtica es pot emprar una "connexió ràpida", igual que s'empra la presa de corrent 
en electricitat per a les màquines de poca potència. 
 
Dissipació d'energies 
 
La dissipació d'energies acumulades consisteix principalment a purgar els acumuladors hidràulics; 
buidar els recipients d'aire comprimit (arribat el cas, les canalitzacions); descarregar els 
condensadors... 
 
Així mateix, cal tenir en compte: 
 
- el possible desplaçament d'alguns elements per gravetat (energia potencial); 
- l'emissió de dolls de fluid a pressió durant les intervencions en circuits hidràulics o pneumàtics que 
hagin quedat carregats; 
- el contacte amb parts en tensió, a pesar del tall de l'alimentació d'energia elèctrica (manteniment de 
determinats circuits, com en el cas de sistemes electrònics de comandament); 
- elements amb inèrcia (volants d'inèrcia, moles abrasives, etc.), 
- la dificultat de dissipar o controlar determinats tipus d'energia, per exemple, l'energia tèrmica o les 
fonts de radiació. 
 
En aquests casos cal donar indicacions clares sobre el procediment que s'ha de seguir. 
 
A fi d'evitar aquests perills, cal posar a disposició dels treballadors mitjans com els següents: 
 
- puntals o topalls mecànics (dispositius de retenció), prou resistents i ben dimensionats, o ben 
associats a un dispositiu d'enclavament que garanteixi la desconnexió de l'alimentació d'energia dels 
accionadors, per suportar la pressió de la cambra d'un cilindre hidràulic o per evitar, per exemple, la 
caiguda de la corredora d'una premsa; 
- ganxos i eslingues per mantenir càrregues, 
- pantalles disposades localment per a la protecció contra projeccions de fluids o per evitar contactes 
amb parts en tensió. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 1037 
 



14. Tot equip de treball han de ser adequat per protegir els treballadors contra els riscos d'incendi, 
d'escalfament de l'equip o d'emanacions de gasos, pols, líquids, vapors o altres substàncies 
produïdes, utilitzades o emmagatzemades per l’equip en qüestió. Els equips de treball que s'utilitzin 
en condicions ambientals, climatològiques o industrials agressives que suposin un risc per a la 
seguretat i la salut dels treballadors han d'estar preparats per al treball en aquests ambients i 
disposar, si escau, de sistemes de protecció adequats, com ara cabines o altres. 
i 
15. Tot equip de treball ha de ser adequat per prevenir el risc d'explosió, tant de l'equip de treball com 
de les substàncies produïdes, utilitzades o emmagatzemades per aquest equip. 
 
Incendi i explosió 
 
Si es té en compte que la majoria dels processos es duen a terme en presència d'aire, es pot suposar 
que l'oxigen (comburent) sempre hi és present, per la qual cosa el perill d'incendi o, si escau, 
d'explosió, es presenta si coincideixen en l'espai i en el temps el combustible i l'energia d'ignició 
necessaris. A més, cal tenir en compte que determinades reaccions poden donar lloc a incendis i/o 
explosions per si mateixes (per exemple, les combinacions de coure amb acetilè, de metalls pesants 
amb peròxid d'hidrogen, etc.). 
 
El risc d'incendi o d'explosió (que s'ha d’avaluar tenint en compte conjuntament la probabilitat que 
es produeixin i les seves eventuals conseqüències) depèn bàsicament de les característiques del 
combustible i de les possibles fonts d'ignició. De les característiques del combustible, cal de tenir 
especialment en compte la inflamabilitat, l'estat de disgregació (els més perillosos són els gasos i els 
vapors i, en segon lloc, els líquids o els sòlids polvoritzats finament) i la càrrega tèrmica. Per la seva 
banda, les fonts d'ignició poden ser de tipus molt diferents (espurnes d'origen elèctric o mecànic, 
flames, gasos o superfícies calentes, reaccions exotèrmiques, etc.) i s'han de tenir en compte tant les 
originades per l'equip, com les que es poden produir en el seu entorn. 
 
Les mesures de seguretat que cal adoptar s'adrecen fonamentalment a la substitució, el 
confinament, la captació-extracció o la dilució del combustible i a la prevenció de les fonts d'ignició. 
Atesa la gran incidència de les fonts d'origen elèctric, és summament important que els equips 
s'ajustin al que disposa la Reglamentació electrotècnica. 
 
L'annex L d'aquesta guia amplia la informació sobre aquesta matèria. 
 
Normes i documents d'interès: 
UNE-EN 1127-1 ISO 8421-1 
Notes tècniques de prevenció del l'NSHT (NTP) núm.: 52, 225, 369, 370, 374, 375, 378, 396, 402, 
403, 427 i 428. 
 
Condicions ambientals agressives 
 
Finalment, l'últim punt de l'apartat 1.14 d'aquest annex tracta de la protecció davant de les 
condicions ambientals agressives. Es refereix, essencialment, als equips que s'utilitzen a la 
intempèrie i a les instal·lacions que, per les característiques del procés, generen aquestes condicions. 
És el cas, per exemple, dels equips per al moviment de terres, grues a la intempèrie, tractors o 
determinades instal·lacions en acereries, laminació, fosa, indústria química, etc., que normalment es 
controlen des de sales aïllades del procés. D'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos, cal 
disposar dels sistemes de protecció adequats al cas. 
 
16. Tot equip de treball ha de ser adequat per protegir els treballadors exposats contra el risc de 
contacte directe o indirecte amb l'electricitat. En qualsevol cas, les parts elèctriques dels equips de 
treball s'han d'ajustar al que disposa la normativa específica corresponent. 
 
Energia elèctrica, contactes directes i indirectes 
 
L'objectiu és evitar que es puguin produir contactes amb parts actives, és a dir, amb parts que 
normalment estan en tensió (contacte directe) o amb parts que s'han posat en tensió accidentalment, 
en general a causa d'una fallada d'aïllament (contacte indirecte). En el cas dels equips de treball amb 
parts d'alta tensió, el contacte directe es pot produir simplement per aproximació a les dites parts en 



tensió. L'annex B d'aquesta guia indica la reglamentació electrotècnica aplicable. 
 
Els principis generals que cal tenir en compte són els següents: 
 
- A totes les parts en tensió ha d'haver-hi protecció contra contactes directes mitjançant 
l'allunyament, la interposició d'obstacles i l'aïllament. Una solució molt estesa contra els contactes 
elèctrics directes en els equips de treball és la protecció mitjançant embolcalls (armaris o quadres 
elèctrics). A més, de les solucions que contempla la norma UNE-EN 60204-1, també es considera 
acceptable utilitzar embolcalls que calgui obrir amb una clau o eina; només s'ha de permetre que 
accedeixi al seu interior el personal autoritzat, que ha de tenir la formació i l'experiència adequades. 
Com a complement d'aquesta mesura, s'ha de col·locar una senyalització en el dit embolcall que 
indiqui el perill elèctric i que només es permet l'accés a personal autoritzat. 
 
En el cas d'aplicacions específiques amb perill de contacte directe, poden ser necessàries altres 
mesures complementàries adequades. Així, doncs, en el cas de la soldadura elèctrica per arc, s'han 
d'utilitzar equips de protecció individual. 
 
- La protecció contra contactes indirectes ha d'estar garantida de conformitat amb els sistemes de 
protecció que estableix la ITC 021 del Reglament electrotècnic de baixa tensió (vegeu l'annex B 
d'aquesta Guia). 
 
Els sistemes previstos per fer que els contactes no siguin perillosos o per impedir els contactes 
simultanis entre masses i elements conductors entre els quals pugui aparèixer una diferència de 
potencial perillosa (sistemes de la classe A), són els següents: 
 
- Separació de circuits. 
- Ús de petites tensions. 
- Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció. 
- Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses. 
- Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció. 
- Connexions equipotencials. 
 
No obstant això, l'aplicació dels sistemes de la classe A pot estar limitada a determinats equips de 
treball. 
 
Els sistemes basats en la desconnexió automàtica de l'alimentació d'energia quan es produeix una 
fallada d'aïllament, l'objectiu de la qual és impedir que la tensió de contacte es mantingui durant un 
temps tal que representi un perill (sistemes de la classe B), consisteixen en: 
 
- Posada a terra de les masses i els dispositius de tall per intensitat de defecte. 
- Posada a terra de les masses i els dispositius de tall per tensió de defecte. 
- Posada a neutre de les masses i els dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
L'aplicació dels sistemes de la classe B a equips de treball requereix la coordinació entre l'esquema 
del sistema d'alimentació i les característiques dels dispositius de protecció per a la desconnexió 
automàtica. 
 
La norma UNE-EN 60204-1:1995 (abans, UNE 20416) també tracta aquest aspecte en el capítol 6, on 
ofereix detalls complementaris per a l'execució de les mesures preventives corresponents. 
 
En el cas que s'utilitzin dispositius diferencials com a protecció contra contactes indirectes el valor de 
la posada a terra del lloc de treball ha de ser compatible amb el llindar dels dits dispositius, la qual 
cosa s'ha de comprovar periòdicament. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 60204-1 (abans, UNE 20416) 
 
17. Tot equip de treball que impliqui riscos per motiu de sorolls, vibracions o radiacions ha de disposar 
de les proteccions o els dispositius adequats per limitar, en la mesura que sigui possible, la generació 
i la propagació d'aquests agents físics. 



 
Es tracta d'actuar, en la mesura que sigui possible, sobre els equips de treball que generen soroll, 
vibracions o radiacions a fi de limitar els seus efectes sobre les persones exposades o, com en el cas 
del soroll, evitar possibles interferències amb la comunicació oral o amb senyals acústics. 
 
Soroll i vibracions  
 
La normativa aplicable a màquines noves exigeix que el fabricant apliqui les mesures adequades 
en el disseny, de manera que els riscos que resultin de l'emissió de soroll o de les vibracions 
produïdes es redueixin al nivell més baix possible. A més, ha d'indicar en el manual d'instruccions els 
nivells d'emissió de soroll i, en el cas concret de les màquines portàtils o guiades a mà, les 
informacions relatives a les vibracions produïdes. Quan es compra una màquina, és recomanable 
seleccionar la de menor emissió de soroll o, si escau, la que produeixi menys vibracions. A més, s'han 
de seguir les instruccions del fabricant per a la instal·lació i el manteniment. 
 
En el cas dels equips de treball que ja estan en servei cal tenir en compte els principis següents 
(vegeu també el Reial decret 1316/1989, sobre mesures de protecció dels treballadors davant dels 
riscos derivats de l'exposició al soroll i, concretament, l'article 10 del dit reial decret): 
 
- Minimitzar la transmissió del soroll i de les vibracions a través de les estructures. Per aconseguir-ho, 
sempre que sigui possible, l'equip de treball s'ha d'instal·lar sobre suports antivibratoris. 
 
- Utilitzar els equips de treball en condicions òptimes de funcionament, per a la qual cosa és 
fonamental dur a terme un bon manteniment dels dits equips, manteniment en què cal tenir en compte 
la lubricació, els defectes d'alineament, l'equilibratge de masses, la força de serratge entre parts 
components... 
 
Altres mesures particulars són, per exemple: 
 
- Transmissió de moviment per mitjà de corretges trapezoïdals en comptes de cadenes metàl·liques. 
- Amarratges de canonades elàstics en comptes de rígids. 
S'ha de tenir en compte que, en general, aquestes mesures tècniques poden tenir limitacions 
d'aplicació en les parts de potència d'un equip i que, en molts equips de treball, la font sonora 
principal és la part de la mateixa on es realitza el treball (cops, mecanització...). En aquests casos es 
poden aplicar mesures de control com ara: 
- tancaments; 
- pantalles acústiques; 
- silenciadors (en els escapaments de vàlvules, per exemple). 
 
També en aquest cas cal dir que l'apantallament dels equips de treball no sempre és factible. 
 
En el cas dels equips de treball portàtils, una mesura específica per reduir les vibracions és 
l'adaptació d'empunyadures antivibratòries. La selecció de les empunyadures ha de ser el resultat 
d'un compromís entre l'eficàcia de l'aïllament i la repercussió en la manejabilitat i la seguretat de 
l'equip. 
 
Les mesures de tipus tècnic es poden complementar amb l'ús d'equips de protecció individual 
adequats i mitjançant mesures de tipus organitzatiu que limitin el temps d'exposició. 
 
Radiacions 
 
Entre les possibles fonts de radiació no ionitzant cal destacar, per la seva extensió o pel seu 
desenvolupament en els últims anys, els equips de soldadura i els equips que inclouen dispositius 
làser. Un altre camp, potser més restringit, és el dels equips que utilitzen o manipulen materials o 
fonts radioactives (radiacions ionitzants). Per a ambdós tipus d'equips hi ha disposicions 
reglamentàries i normes que fixen els límits d'exposició a ells. 
 
Pel que fa als làsers, els valors TLV fixen uns valors límit que cal prendre com a guia per controlar les 
exposicions, i no com a frontera entre la seguretat i la inseguretat. A més, la norma UNE-EN 60825:94 
classifica els dispositius làser per "classes" segons el seu grau de perillositat; es considera, com a 



criteri general, que els de classes 1 i 2 són de nivell de risc baix, encara que ni tan sols en aquests 
casos s'ha d'exposar l'ull nu directament a un feix làser. La resta de "classes" de làser es consideren 
perilloses (vegeu el que comenta l'apartat 1.9 de l'annex II). En el llibre "Radiacions no ionitzants - 
Prevenció de riscos", publicat per l'INSHT, es pot trobar informació més detallada sobre radiacions no 
ionitzants. Per als equips nous que produeixin radiacions no ionitzants, diferents de la radiació làser, 
s'estan elaborant les normes de la sèrie EN 12198-1 "Seguretat de les màquines. Avaluació i reducció 
dels riscos produïts per la radiació emesa per les màquines". 
Les radiacions ionitzants tenen un tractament reglamentari especial (vegeu les referències 14, 15 i 16 
de l'annex 13 d'aquesta guia). Encara que hi ha nombroses aplicacions industrials en què s'utilitzen 
equips radioactius, actualment no hi ha una normativa específica d'àmbit europeu en el camp de la 
seguretat de les màquines. 
 
Normes d'interès: 
UNE-EN 207:1994  
UNE-EN 208: 1994  
UNE-EN 1299  
UNE-EN 12626:1998 
UNE-EN 31252:1995 
UNE-EN 60825-1:1996 i modificació 
UNE-EN ISO 11688-1 i projecte EN ISO 11688-2 
UNE-EN ISO 11690-1 i 2 
UNE-CR 1030-1:1997 
Sèrie EN 12198 
 
18. Els equips de treball per a l'emmagatzemament, trafegament o tractament de líquids corrosius o a 
alta temperatura han de disposar de les proteccions adequades per evitar el contacte accidental dels 
treballadors amb els dits líquids. 
 
En la manipulació de líquids corrosius o en el seu emmagatzemament s'han d'establir mesures de 
tipus organitzatiu (obligació d’usar peces de roba de treball adequades i equips de protecció 
individual, vegeu l'apartat 1.9 de l'Annex II) i mesures de protecció en els equips de treball mateixos. 
 
Cal tenir en compte especialment els tancs d'emmagatzemament, les bombes de trafegament, els 
tancs de decantació o depuració, etc. Aquests equips han d'estar instal·lats en locals ben ventilats i 
aïllats degudament, en els quals s'ha de preveure la recollida de fuites accidentals o hi ha d'haver 
mitjans de drenatge segurs, que permetin el buidatge i/o la càrrega sense vessaments incontrolats. 
Aquests equips han de ser compatibles amb els fluids que s'hagin d’emmagatzemar o de trafegar pel 
que fa a les seves característiques, i han d'estar dissenyats de manera que sigui fàcil accedir a les 
boques de càrrega-descàrrega i a la lectura dels nivells. Han de tenir safates col·lectores en els punts 
crítics i les vàlvules de descàrrega corresponents, muntades de manera que les seves descàrregues 
(normalment en fase gasosa) no incideixin en la proximitat dels treballadors exposats. 
 
Quant a les temperatures altes, les parets dels forns o cubilots, així com les canonades o altres 
mitjans de trafegament, han d'estar refrigerats o apantallats adequadament, sempre que no es puguin 
allunyar prou dels llocs de treball. La norma UNE-EN 563:96 "Seguretat de les màquines - 
Temperatures de superfícies accessibles - Dades ergonòmiques per establir valors límit de 
temperatura per a superfícies calentes" proporciona criteris sobre les temperatures límit que poden 
generar perills de cremades per contacte. 
 
19. Les eines manuals han d'estar construïdes amb materials resistents, i la unió entre els seus 
elements ha de ser ferma, de manera que se n'evitin les ruptures o les projeccions. Els seus mànecs 
o empunyadures han de tenir les dimensions adequades, sense vores agudes ni superfícies 
relliscoses, i han de ser aïllants si és necessari. 
 
Els requisits que conté aquest apartat es refereixen a les eines que generalment s'utilitzen de manera 
individual i que únicament requereixen l'aplicació directa de la força humana per fer el treball, com ara 
un martell, un tornavís, un xerrac, etc. No s'apliquen, per tant, a molts altres equips de treball que fan 
la seva funció per mitjà de mecanismes o d'elements accionats directament per la força humana, com 
les cisalles-guillotina, petites premses, gats, etc., ni a les eines portàtils amb fonts d'energia diferents 
de la humana, que han de complir els requisits que contenen altres articles d'aquest reial decret, com 



per exemple els relatius a òrgans d'accionament, protecció d'elements mòbils de treball, etc. 
(mereixen una especial atenció algunes eines portàtils per les característiques dels perills inherents 
que presenten com, per exemple, les pistoles clavadores). 
 
El que comenta aquest apartat s'ha de complementar amb el que indica l'apartat 1.17 de l'annex II, 
ja que en molts casos els perills generats per les eines manuals es deuen a un ús incorrecte (ús no 
previst en el seu disseny), en sobrepassar els límits de resistència o d'adherència entre materials, per 
al qual han estat dissenyades (ús previst). També cal tenir en compte que al mercat hi ha eines de 
baixa qualitat (i preu) que no compleixen els requisits mínims de les normes sobre eines manuals. 
Tampoc s'ha d'oblidar la necessitat de mantenir al llarg del temps les característiques inicials dels dits 
equips de treball, per senzills que siguin, en especial pel que fa a desajustos entre el mànec i la part 
útil de l'eina o a osques, torçades, absència de tall, rebaves... Aquest manteniment l'ha de dur a terme 
personal competent. 
 
En el cas de les eines manuals per a treballs en instal·lacions elèctriques, cal que tota la superfície no 
necessària per dur a terme el treball (mànecs i cos, si és possible) estigui aïllada degudament per 
evitar el perill de contacte directe amb parts elèctriques actives o el de de produir arcs o espurnes per 
motiu dels curtcircuits que puguin generar les dites eines. Aquest aïllament sol ser de diverses capes 
de diferents colors per detectar fàcilment els deterioraments que farien disminuir progressivament la 
resistència d'aïllament. 
Actualment no hi ha cap reglamentació específica per a aquests productes, llevat del Reial decret 
44/1996, sobre seguretat general dels productes, que trasllada la Directiva 92/59/CEE. El compliment 
d'aquest reial decret es recolza en normes nacionals o europees; actualment, hi ha la norma UNE-EN 
60900, "Eines manuals per a treballs en tensió fins a 1.000 V en CA i 1.500 V en CC", que es pot fer 
servir com a referència per a l'adquisició d'eines manuals aïllants segures. 
 
Els requisits que, en general, haurien de complir les eines manuals de nova adquisició es troben 
inclosos en nombroses normes, tant nacionals (elaborades pel Comitè CTN16 d'AENOR) com 
internacionals (ISO/TC255), i en publicacions d'organismes de reconegut prestigi en matèria de 
prevenció de riscos laborals, com ara les notes tècniques de prevenció de l'INSHT (NTP núm. 391, 
392 i 393). Quant a les eines manuals en ús, han de complir almenys els requisits d'aquest apartat. 
Per a això cal de revisar-les adequadament i/o reparar-les, si pertoca fer-ho, o, si escau, retirar-les 
d'ús. 
 
 

ANNEX II 
DISPOSICIONS RELATIVES A LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL 

 
OBSERVACIÓ PRELIMINAR 

 
Les disposicions d'aquest annex s'han d'aplicar quan existeixi el risc corresponent per a l'equip de 
treball considerat. 
 
 
Vegeu l'annex F. 
 
1. CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL 
 
1. Els equips de treball s'han d'instal·lar, disposar i utilitzar de manera que es redueixin els riscos per 

als usuaris de l'equip i per a la resta de treballadors. 
1.  

 
Durant el muntatge cal tenir en compte la necessitat que hi hagi prou espai lliure entre els elements 
mòbils dels equips de treball i els elements fixos o mòbils del seu entorn, i que es puguin subministrar 
o retirar de manera segura les energies i les substàncies utilitzades o produïdes per l'equip. 
 
Per al muntatge, la instal·lació, la disposició i la utilització d'equips de treball nous s'han de seguir les 
instruccions del fabricant. Cal recordar que aquestes instruccions estan pensades per reduir al mínim 
possible els riscos residuals. L'eficàcia d'aquesta reducció depèn, per tant, del seu grau d'aplicació. 
 



En el cas de desplaçament o de canvi d'ubicació d'un equip s'han de seguir els codis de maneig de 
càrregues i utilitzar, si cal, eslingues o altres mitjans auxiliars per a hissar-lo que siguin adequats per a 
la massa de l'equip. 
 
Durant el muntatge o la instal·lació d'equips de treball amb elements mòbils, com ara bancades o 
taules desplaçables motoritzades, cal respectar els espais lliures indicats pel fabricant a fi d'evitar el 
perill de quedar atrapat entre aquests elements i les parts fixes o altres elements, com ara els gabions 
per a peces o per a material de rebuig necessaris per al servei de l'equip, o bé per evitar que aquests 
elements envaeixin corredors o zones de trànsit. 
 
En el cas dels equips de segona mà o de canvi d'ubicació d'equips en ús que no tinguin les 
instruccions pertinents, es poden utilitzar els criteris sobre espais mínims lliures necessaris per evitar 
aixafaments o atrapaments que conté la norma UNE-EN 349:94, "Distàncies mínimes per impedir 
l'aixafament de parts del cos humà", i seguir els requisits dels Reials decrets 485/1997, 
"Senyalització", i 486/1997, "Llocs de treball", quant a espais lliures de treball i a la seva delimitació. 
 
Pel que fa al subministrament o la retirada segura de les energies, vegeu els comentaris de l'apartat 
1.12 de l'annex I. Per a equips en ús, sobretot si es tracta d'equips petits instal·lats en bateria sobre 
bancs de treball (petites premses pneumàtiques, màquines de la indústria tèxtil, etc.), és aconsellable 
compensar l'absència de dispositius de tall o de seccionament individuals instal·lant elements 
generals de connexió/desconnexió per grups, als quals sigui fàcil accedir, que permetin el tall i/o la 
dissipació d'energia segurs i que estiguin senyalitzats clarament per evitar maniobres errònies. 
 
A més, s'ha de procurar que els productes utilitzats o produïts per l'equip no afectin terceres persones 
(vegeu la definició de "treballador exposat" que dóna l'article 2.d), especialment si generen espurnes, 
radiacions, fums, soroll, vibracions, etc. Els equips de treball portàtils o mobibles amb aquestes 
característiques es mereixen una atenció especial (vegeu també els comentaris dels apartats 1.5 i 
1.17 de l'annex I). També cal tenir en compte que alguns equips de treball no presenten cap perill si 
es fan servir en zones ben ventilades, però poden generar-ne si es fan servir en locals tancats (grup 
electrògen introduït en un local tancat, per exemple). 
 
En el cas que l'usuari hagi modificat el procés de càrrega/descàrrega original de l'equip de treball i hi 
hagi incorporat nous equips auxiliars, ha de tenir en compte que no es generin perills nous, com en el 
cas de l'automatització mitjançant robots, alimentadors, etc. (vegeu l'article 4). 
 
Finalment, hi ha equips de treball senzills, la seguretat dels quals està vinculada directament amb la 
manera en què es munten i/o utilitzen, als quals, a causa de la seva provisionalitat, no se'ls presta 
l'atenció que es mereixen (vegeu l'article 4). 
 
2. Els treballadors han de poder accedir i estar-se, en condicions de seguretat, a tots els llocs 
necessaris per utilitzar, ajustar o mantenir els equips de treball. 
 
Aquest apartat s'aplica als equips de treball que disposen d'elements en diferents nivells als quals cal 
accedir amb certa periodicitat però que, o tenen unes característiques que no permeten integrar per 
disseny una plataforma i/o els corresponents mitjans d'accés, o l'avaluació de riscos realitzada pel 
fabricant de l'equip, tenint en compte la diferència d'altures, el nombre de vegades que és necessari 
l'accés (per setmana, mes, any, etc.) i, si escau, el temps de permanència, ha determinat que aquests 
mitjans permanents no estan justificats. 
 
En els equips de treball en ús que no disposin de les plataformes i els mitjans d'accés incorporats 
permanentment i en els quals el perill de caiguda d'altura sigui superior a 2 m (vegeu l'apartat 1.6 de 
l'annex I), per raons de neteja o de manteniment, l'usuari ha de posar a disposició dels treballadors 
bastides, escales, plataformes o altres equips per a elevació de persones o, en casos excepcionals, 
fer servir altres equips en les condicions que regula l'apartat 3.1.b) d'aquest annex. 
 



3. Els equips de treball no s'han de fer servir de manera, en operacions o en condicions 
contraindicades pel fabricant. Tampoc es poden utilitzar sense els elements de protecció previstos per 
a la realització de les operacions en qüestió. 
Els equips de treball només es poden utilitzar de manera, en operacions o en condicions no 
considerades pel fabricant si s'ha fet prèviament una avaluació dels riscos que això comportaria i 
s'han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
 
Sobre el primer paràgraf d'aquest apartat, cal tenir en compte el que ja s'ha comentat en relació amb 
l'ús previst i les contraindicacions d'ús en l'article 3 d'aquest reial decret. 
 
Tal com estableix el paràgraf esmentat, cap equip de treball s'ha d'utilitzar de manera o en operacions 
contraindicades pel fabricant, ja que això comporta l'aparició de perills no previstos i dels riscos que 
en deriven. Pel que fa a l'autorització que indica el segon paràgraf, s'ha d'entendre que es refereix a 
casos excepcionals (per exemple, elevar un treballador amb un equip no previst per a l'elevació de 
persones), a casos en què l'usuari va més enllà d'una adaptació de l'equip de treball i decideix millorar 
o modificar certes prestacions de l'equip o, simplement, a casos en què l'operació que cal dur a terme, 
normalment esporàdica, s'assembla a les que es fan dins de l'ús previst (per exemple, tallar cartó amb 
una cisalla per a metall, utilitzar una premsa hidràulica per a metall per premsar taulers de 
contraxapat...). En aquests casos és preceptiva l'avaluació corresponent de riscos i la selecció i 
l'adopció de les mesures preventives pertinents. En general, aquestes mesures afecten l'equip i les 
instruccions d'utilització que ha d'elaborar l'empresari (així mateix, cal tenir en compte el que comenta 
l'apartat 1 de l'article 3 respecte de la modificació d'equips subjectes al marcatge CE). 
 
El que estableix aquest apartat s'ha de tenir en compte especialment en el cas de la incorporació 
d'equips auxiliars a un equip de treball (en alguns casos, equips intercanviables). 
 
4. Abans d'utilitzar un equip de treball, cal comprovar que les seves proteccions i condicions d'ús són 
les adequades i que la seva connexió o posada en marxa no representa cap perill per a terceres 
persones. 
Els equips de treball s'han de deixar d'utilitzar si es produeixen deterioraments, avaries o altres 
circumstàncies que comprometin la seguretat del seu funcionament. 
 
Aquest requisit del primer paràgraf ja ha estat àmpliament comentat en l'article 4 i en l'apartat 1.2 de 
l'annex I. Igualment, es recorda la definició de "treballador exposat" de l'article 2.d). 
 
En el cas d'equips de treball nous, el tipus i la freqüència de les comprovacions queda fixat en el 
manual d'instruccions corresponent. Si es tracta d'equips de treball en ús, aquest és un dels aspectes 
que cal tenir en compte quan l'empresari elabori instruccions per a la utilització. 
 
En tot cas, cal recordar que, abans de posar en marxa per primera vegada un equip de treball o 
després d'una aturada prolongada, el personal competent ha de dur a terme una revisió minuciosa de 
les proteccions, les condicions d'instal·lació, l'estat de les eines o, en el cas dels equips portàtils, 
l'estat d'endolls i cables d'alimentació, etc. 
 
Si es tracta d'instal·lacions complexes, amb un alt índex d'utilització, s'haurien d'establir procediments 
escrits de comprovació dels elements crítics en els canvis de torn o en aturades programades. 
 
Quant al segon paràgraf, l'expressió "que comprometin la seguretat del seu funcionament" s'ha 
d'entendre en el sentit de garantir un "funcionament sense generar perills incontrolats" i recordar que 
els articles 20 i 21 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableixen les pautes 
d'actuació en situacions d'emergència i de risc greu i imminent. 
 
En qualsevol cas, l'operador d'un equip de treball hauria de comunicar al supervisor qualsevol 
anomalia de l'equip (sorolls estranys, escalfament excessiu, aturades no desitjades o retardades, 
moviments imprevistos...) o dels seus sistemes de protecció. En cas de risc greu i imminent, cal 
procedir d'acord amb el que disposa l'article 21 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
 



5. Quan s'utilitzin equips de treball amb elements perillosos accessibles que no es puguin protegir 
totalment, s'han d'adoptar les precaucions individuals adequades i utilitzar les proteccions individuals 
adequades per reduir els riscos al mínim possible. 
Concretament, cal adoptar les mesures necessàries per evitar, si escau, que quedin atrapats els 
cabells, la roba de treball o altres objectes que porti el treballador. 
 
Aquest apartat té relació amb el principi que indica que l'empresari ha d'aplicar les mesures 
complementàries de seguretat que li corresponen a fi de reduir al mínim possible el risc residual que 
no s'hagi pogut reduir prou amb unes mesures de disseny inherentment segur o incorporant 
proteccions a l'equip. És el cas, per exemple, de determinades màquines per treballar la fusta, petits 
trepants de taula, mescladores de cilindres, determinades màquines per treballar el metall en calent, 
etc., en què, pel tipus de màquina o pel tipus de treball que s'ha de dur a terme, no es pot evitar 
totalment l'accés als elements perillosos en funcionament. En aquests casos s'han de seleccionar i 
aplicar adequadament els elements auxiliars que contribueixen a la protecció, com ara empenyedors, 
plantilles, pinces, etc., que donin protecció (mitjançant l'allunyament, guiant la peça, etc.), així com les 
proteccions individuals i el tipus de roba de treball. Per exemple, es desaconsella utilitzar guants o 
peces de roba amb mànigues folgades a prop de broques o, en general, davant la presència 
d'elements giratoris, portar el cabell sense recollir, portar cinturons o roba folgada, treballar amb 
anells, polseres, cadenes, etc. La roba de treball es mereix una atenció especial en les situacions en 
què es poden produir esquitxades de metall fos o espurnes de soldadura. Tots aquests temes estan 
àmpliament descrits en la literatura sobre prevenció de riscos laborals. 
 
Si cal, també s'han d'adoptar mesures d'organització del treball (permisos de treball, supervisió, 
procediments escrits...). 
 
6. Quan, durant la utilització d'un equip de treball, calgui netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació s'ha de fer amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
 
Sempre que sigui possible, la neteja o la retirada de residus s'ha de fer amb els elements perillosos 
aturats. Determinats equips de treball, com ara les premses o les injectores, les parts mòbils de les 
quals poden caure per gravetat, poden requerir fins i tot el bloqueig dels elements en qüestió. 
 
Si, per motius del procés de treball, no es pot aplicar el principi anterior o si les operacions són 
esporàdiques i de durada curta, s'han de posar a disposició dels treballadors estris o eines que 
garanteixin la protecció mitjançant l’allunyament. Aquest és el cas, per exemple, de les operacions de 
retirada d'escòria de forns, retirada d'encenalls en processos de mecanització, neteja amb aire 
comprimit, etc., per a les quals s'han d'utilitzar arrastradors, empenyedors, ganxos, tenalles, llances 
d'aire, amb empunyadures adequades i de dimensions suficients. 
 
7. Els equips de treball s'han d'instal·lar i utilitzar de manera que no puguin caure, bolcar o desplaçar 
se de manera incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
 
 
Pel que fa al muntatge i la instal·lació, aquest apartat concreta un aspecte particular del que ja ha 
establert l'apartat 1.1 d'aquest annex. Vegeu, a més, els comentaris de l'apartat 1.6 de l'annex I. 
 
En el cas del muntatge i la utilització d'equips de treball en què no s'hagin pogut eliminar aquests 
perills mitjançant un disseny inherentment segur, s'han de seguir les indicacions donades pel fabricant 
en el manual d'instruccions. En el cas d'equips usats que no disposin del manual original, cal preveure 
mesures addicionals per a les situacions en què es puguin presentar aquests perills (ús de 
subjeccions suplementàries, immobilització de rodes, col·locació d'avisos de seguretat...). 
 
Aquest apartat també s'aplica a equips de treball mòbils i d'elevació de càrregues, per als quals s'han 
previst mesures específiques en l'apartat 2 de l'Annex I i en els apartats 2 i 3 de l'annex II. 
 
8. Els equips de treball no s'han de sotmetre a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat del treballador que els utilitza o la de terceres 
persones. 

 



Els equips de treball s'han d'utilitzar sempre dins dels valors nominals de funcionament. Els 
dispositius de control corresponents (de pressió, força, velocitat, etc.) s'han de mantenir en bon estat 
de funcionament durant tota la vida útil de l'equip i, a més, cal comprovar que no s'hagin neutralitzat 
per garantir que no se superin els paràmetres màxims en què l'equip pot treballar. 
 
En els equips en ús, i més encara en equips antics, que poden estar debilitats per un ús prolongat, pot 
ser necessari reduir les prestacions que se sol·liciten a l'equip. Els equips sotmesos a esforços i/o 
condicions ambientals agressives, en què un accident per desgast o fatiga pot tenir conseqüències 
catastròfiques (caiguda d'una grua, rebentada d'un tambor, etc.), s'han de revisar d'acord amb els 
reglaments que els afecten i s'han de retirar del servei si no es pot garantir la seguretat en la 
utilització. 
 
En el cas de les modificacions d'equips, no s'admet la variació de determinats paràmetres per als 
quals l'equip estava calculat inicialment i que constitueixen una clara contraindicació d'ús, com, per 
exemple, augmentar la potència de la bomba en una màquina hidràulica, augmentar la grandària de la 
taula i de la corredora en una premsa, augmentar la velocitat de rotació d'una mola abrasiva, etc. 
 
9. Si la utilització d'un equip de treball pot donar lloc a projeccions o radiacions perilloses, ja sigui 
durant el seu funcionament normal o en cas d'anomalia previsible, s'han d'adoptar les mesures de 
prevenció o protecció adequades per garantir la seguretat dels treballadors que l’utilitzin o hi siguin a 
prop. 
 
En relació amb aquest requisit, vegeu els comentaris dels apartats 1.4,1.7 i 1.17 de l'annex I. 
 
En general, convé, en la mesura que sigui possible, separar o aïllar determinats equips com ara els 
de soldadura, esmerilament, granallatge, etc., que poden donar lloc a projeccions o radiacions 
perilloses. En determinades aplicacions, l'ús de mampares o de pantalles movibles pot proporcionar la 
protecció adequada. Segons el tipus de perill, cal utilitzar l’equip o els equips de protecció individual 
(ulleres, pantalles...) i la roba de treball adequats. Si cal, s'han d'adoptar les mesures de tipus 
organitzatiu adequades. 
 
En el cas concret d'equips de treball que continguin dispositius làser, s'han de seguir les mesures 
preventives indicades en etiquetes fixades permanentment en un lloc visible de l'equip. Aquestes 
mesures depenen bàsicament de les característiques pròpies de cada sistema (classe de làser). La 
norma UNE-EN 60825:94, "Seguretat de radiació de productes làser, classificació d'equips, requisits i 
guia de l'usuari", conté informació detallada sobre aquest tema (altres fonts d'informació són la NTP 
261:1991 de l'INSHT - CNCT - Barcelona i el llibre "Algunes qüestions sobre seguretat làser", publicat 
per l'INSHT). 
 
En el cas d'equips de treball que continguin o manipulin fonts radioactives, l'operador ha de rebre 
formació específica sobre els riscos que deriven del perill de radiacions ionitzants i s'ha d'aplicar el 
que estableix el Reial decret 53/1992, que regula les mesures específiques de protecció per als 
treballadors professionalment exposats (vegeu, a més, les NTP 303:1993 i 304:1993 de l'INSHT). 
 
10. Els equips de treball portats o guiats manualment, el moviment dels quals pugui suposar un perill 
per als treballadors que hi estiguin situats a prop, s'han d'utilitzar amb les precaucions degudes i cal 
respectar, en tot cas, una distància de seguretat suficient. Amb aquest fi, els treballadors que els 
manegin han de disposar de les condicions adequades de control i visibilitat. 
 
Aquest requisit es refereix fonamentalment als portapaletes, els carretons, les vagonetes i la resta de 
mitjans de manutenció, incloent-hi les grues guiades des de comandaments suspesos. Durant el seu 
maneig, s'ha de respectar la distància de seguretat corresponent respecte d'altres treballadors o de 
parts d'estructures o d'altres equips de treball amb què podria xocar la càrrega o l'equip mateix (vegeu 
els codis de manipulació de càrregues). Si escau, no s'ha de passar per sobre dels llocs de treball 
amb les càrregues suspeses. A més, s'ha de tenir en compte el tipus de càrrega i les seves 
dimensions, de manera que permeti una visibilitat i un control adequats. Si cal, les operacions les farà 
personal ensinistrat, segons els procediments establerts, amb ajuda d'un supervisor o d'un guia de la 
maniobra (vegeu la NTP 319:1993 de l'INSHT - CNCT - Barcelona). En relació amb les vies de 
circulació, vegeu també el que disposa l'article 5 de l'annex 1 del Reial decret 486/1997 (BOE de 
23.04.97), sobre la seguretat i la salut als llocs de treball. 



 
11. En ambients especials, com ara locals mullats o d'alta conductivitat, locals amb risc d'incendi alt, 
atmosferes explosives o ambients corrosius, no s'han d'utilitzar equips de treball que suposin un perill 
per a la seguretat dels treballadors en l'entorn en qüestió. 
 
Aquesta instrucció és clara per si mateixa. Prohibeix la utilització d'equips d'ús general en condicions 
ambientals perilloses per a les quals no estan dissenyats. En relació amb l'equip elèctric, vegeu el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió i, especialment, les instruccions tècniques 
complementàries 026, sobre instal·lacions en locals amb perill d'incendi o explosió, i 027, sobre 
instal·lacions en locals de característiques especials, i també el Reial decret 400/1996, que trasllada 
la Directiva 94/9/CE, relativa a aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives, així com altres publicacions tècniques que descriuen els requisits que s'han de complir en 
ambients especials. 
 
A aquest respecte, es recorden les obligacions de l'empresari que estableix l'article 3 i, en particular, 
la d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels 
treballadors siguin adequats al treball que s'hagi de dur a terme i que hi estiguin adaptats 
degudament, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors quan utilitzin els dits 
equips de treball. Si cal, aquestes mesures s'han de complementar amb instruccions d'utilització i una 
senyalització adequada que indiqui la prohibició d'utilitzar equips que no siguin adequats. 
 
Si en algun treball de reparació o de manteniment cal utilitzar equips potencialment perillosos, com 
ara equips de soldadura, esmeriladores, etc., en reparacions de tancs que han contingut derivats del 
petroli, s'han d'establir procediments de treball especials que contemplin la renovació de l'aire, la 
idoneïtat dels equips per a la dita renovació, el control permanent de l'ambient de treball, la delimitació 
de zones perilloses, els mitjans per a l'evacuació del personal en situacions d'emergència, etc., i, si 
cal, el treball es farà amb el concurs de personal especialitzat (bombers) i amb la supervisió 
permanent del procés. 
 
12. Els equips de treball que puguin ser tocar per llamps durant la seva utilització han d'estar protegits 
per dispositius o mesures adequades contra els seus efectes. 
 
Igual que en el cas del requisit anterior, l'única instrucció d'utilització que es pot donar en el cas de 
treballs amb perill per causa de descàrregues atmosfèriques (treballs a la intempèrie i, especialment, 
a prop de línies elèctriques o treballs en què es manipulen o fabriquen substàncies explosives que 
poden autoexplosionar per simpatia) és la de suspendre immediatament els treballs en el cas que 
s'acostin tempestes. 
 
Les mesures adequades per protegir els equips contra el llamp s'han de buscar en la literatura tècnica 
específica (NFPA - Manual de protecció contra incendis - Editorial Mapire - 1978). 
 
13. El muntatge i el desmuntatge dels equips de treball s'ha de fer de manera segura, complint 
especialment les instruccions del fabricant, quan n'hi hagi. 
 
Una altra vegada, s'insisteix en la necessitat de disposar d'instruccions específiques per a totes les 
fases de la vida d'un equip de treball, que inclouen el muntatge i el desmuntatge. En el cas dels 
equips de treball nous, això és responsabilitat del fabricant, que les ha d'incloure en el manual 
d'instruccions. 
 
En el cas dels equips de treball en ús, abans de procedir a desmuntar-los es recomana posar-se en 
contacte amb el fabricant de l'equip, si és possible; si no ho és, abans de desmuntar l'equip cal 
elaborar unes instruccions que contemplin, per exemple, quina és la seqüència que s'ha de seguir, 
com es desmunta cada part, quins mitjans auxiliars es requereixen (bastimentades, mitjans de 
manipulació de càrregues, eines, etc.), els perills que poden aparèixer (fonts radioactives, fluids, tancs 
amb residus, elements a pressió, molles carregades, acumuladors elèctrics), etc. 
 



14. Les operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors s'han de fer després d'haver aturat o 
desconnectat l'equip, haver comprovat que no hi ha energies residuals perilloses i haver pres les 
mesures necessàries per evitar la posada en marxa o connexió accidental mentre s'estigui fent 
l'operació. 
Si l'aturada o desconnexió no són possibles, cal adoptar les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es facin de manera segura o fora de les zones perilloses. 
 
Aquest requisit complementa el que exigeix l'apartat 1.12 de l'annex I i és prou clar per si mateix, ja 
que aplica el principi d'eliminar els perills a l'origen, seguint tant com es pugui els passos de la 
consignació. No obstant això, no sempre és factible desconnectar les fonts d'energia per dur a terme 
determinades operacions d'ajust o de comprovació. És en aquests casos quan cal adoptar mesures 
preventives alternatives. En principi, si és possible, s'han d'utilitzar els mateixos sistemes de protecció 
que s'utilitzen per dur a terme el treball normal. Si no es poden utilitzar, s'han de fer servir modes de 
funcionament i de comandament que minimitzin el risc (baixa velocitat, baixa pressió, recorreguts 
limitats i amb comandaments sensitius, etc.). 
 
La possibilitat de dur a terme aquestes operacions fora de zones perilloses podria facilitar l'adopció de 
mesures preventives. No obstant això, cal tenir en compte que en moltes d'aquestes operacions és 
normal que l'operari hagi d'entrar a les zones perilloses. No obstant això, s'ha d'entendre que si durant 
la realizació d'aquestes operacions cal posar en moviment elements de l'equip i hi ha perill 
d'atrapament, cop, tall, etc., abans d'ordenar la posada en marxa l'operari s'ha d'assegurar que no hi 
hagi ningú dins de la zona perillosa. Si escau, caldrà col·locar avisos de seguretat. 
 
En el cas d'equips de treball nous, tot això ho ha d'haver previst el fabricant. En el cas dels equips en 
ús, en els quals no sigui viable fer les modificacions necessàries, s'han d'aplicar mesures 
compensatòries. D'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos, si escau, cal establir els 
procediments de treball adequats (instruccions, permisos de treball, vigilància o supervisió, etc.), per 
minimitzar la possibilitat d'un accident i fer que les operacions siguin dutes a terme per personal 
especialitzat. S'ha de procedir igual per permetre l'accés a instal·lacions en què hi hagi perill 
d'electrocució, intoxicació, cremades, etc. 
 
15. Quan un equip de treball hagi de disposar d'un diari de manteniment, cal que el vagi actualitzant. 
 
Sobre això, vegeu els comentaris del punt 4 de l'article 4. 
 
Independentment que el diari de manteniment sigui una exigència imposada per normatives 
específiques, és una bona pràctica de prevenció portar un registre, posat al dia, de les intervencions 
de manteniment, especialment en el cas dels equips de treball en què l'avaluació de riscos determini 
l'existència de riscos alts (per exemple, màquines de l'annex IV del Reial decret 1435/1992, modificat 
pel Reial decret 56/1995, o equips de treball en què una fallada podria tenir conseqüències 
catastròfiques) o per a components de seguretat (vegeu l'annex IV del Reial decret 1435/1992, 
esmentat més amunt). Un llibre de manteniment proporciona informació per a la planificació futura i 
informa el personal de manteniment i altres persones sobre les accions prèvies realitzades. A més, 
pot ser una eina valuosa per complir amb el que exigeix l'article 5. 
 
16. Els equips de treball que es retirin del servei han de conservar els seus dispositius de protecció o 
s'han de prendre les mesures necessàries per impossibilitar 
ne l'ús. Altrament, els dits equips hauran de conservar els seus dispositius de protecció. 
 
Aquest requisit vol dir que mentre un equip existeixi físicament és un equip que està a disposició dels 
treballadors, encara que estigui retirat, apartat o posat fora de servei. Per tant, en aquest cas només 
hi ha dues opcions: mantenir-lo "a punt per funcionar", en les condicions exigides per aquest reial 
decret i, per tant, amb totes les seves proteccions, o prendre les mesures oportunes perquè no es 
pugui posar en funcionament, la qual cosa implica eliminar parts vitals de l'equip, com ara el sistema 
de comandament, els accionadors, etc., o, si cal, desmantellar-lo. En el cas que sigui cedit a terceres 
persones perquè l'utilitzin posteriorment, només es pot triar la primera opció. 
 



17. Les eines manuals han de tenir les característiques i la mida adequades a l'operació que s'hagi de 
dur a terme. La seva col·locació i el transport no han d'implicar riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
 
Gran part dels accidents provocats per les eines manuals es deriven d'un ús indegut que, tot i que és 
raonablement previsible, no es pot evitar amb el disseny. Així, doncs, donar cops amb el mànec d'una 
clau, palanquejar amb un tornavís, tallar amb un cisell, perforar o trepar amb qualsevol eina esmolada 
o punxant, etc., forma part dels mals hàbits adquirits que són causa de nombrosos accidents, de 
vegades importants. 
 
Una altra causa d'accidents és l'aplicació de l'eina d'una manera inapropiada (aplicar el tornavís 
subjectant la peça amb la mà) o l'intent d'aconseguir una major capacitat de treball copejant-ne el 
mànec amb un martell, aplicant-li mànecs improvisats suplementaris o, fins i tot, carregant-hi el pes de 
tot el cos, la qual cosa és origen de nombrosos talls, cops, sobreesforços, etc. 
 
Un tercer grup d'accidents produïts per l'ús indegut són les lesions motivades per rebaves o resquills 
de l'eina o de la peça que s'ha de treballar que són causats per l'ús d'eines en mal estat de 
conservació o per no haver adoptat precaucions elementals com ara treballar procurant que les 
partícules no incideixin directament sobre l'operari o una altra persona que s'hi trobi a prop i/o no usar 
els equips de protecció individual adequats. 
 
Així mateix, les característiques i la mida són dos factors que cal considerar per evitar cops, per 
exemple, amb un martell inadequat. Fins i tot aquests factors poden ser la causa indirecta d'accidents, 
com ara relliscades, caigudes o cops amb altres parts, deguts, per exemple, a la utilització d'una clau 
fixa o ajustable inadequada (són preferibles les claus fixes d'estrella) o a una clau oscada que surt 
sobtadament de la femella corresponent. 
 
Tampoc s'han d'ignorar els accidents causats per les eines oblidades en corredors, escales o llocs 
elevats, en un element rotatiu o sobre la taula d'una premsa vertical; per les eines que, per estalviar 
temps, es llancen d'un operari a un altre, o per les que es transporten a la mà o a les butxaques de la 
roba de treball. Alguns d'aquests accidents poden tenir conseqüències fatals. Molts es poden evitar 
organitzant el treball correctament; dotant cada operari d'una bossa, funda o caixa per portar les 
eines; establint un control periòdic de les eines, i proporcionant formació per a la utilització i la 
conservació correcta (inclosa neteja) de les eines assignades. 
 
Un últim aspecte que cal considerar en la utilització d'eines manuals és el que fa referència al seu ús 
en ambients inflamables o explosius. Una innocent eina manual pot ser l'origen d'espurnes amb prou 
energia per iniciar una deflagració de conseqüències catastròfiques. Hi ha codis específics per a 
aquests casos, que s'haurien de respectar rigorosament. 
 
Per a més informació sobre la utilització d'eines manuals, vegeu les NTP a què fa referència l'apartat 
1.19 de l'annex I. 
 
 



 
ANNEX A 

DISPOSICIONS APLICABLES A LES MÀQUINES 
 
A la figura annexa s'indiquen les referències (1 a 7) de les diferents disposicions (llistades a 
continuació) aplicables a les màquines, en funció del tipus de màquina i de la data en què s'hagi 
comercialitzat per primera vegada a Espanya o a la Unió Europea, segons el cas (cal tenir en compte 
que una màquina comercialitzada a Espanya o a la UE per primera vegada no ha de ser 
necessàriament una màquina nova; pot ser una màquina de segona mà d'importació). 
 
Es pot apreciar que, en determinats períodes, hi ha l'opció d'acollir-se a una normativa o a una altra. 
 
La zona de la referència 7 correspon a períodes per als quals no hi ha una normativa específica 
aplicable. Els requisits que han de complir les màquines comercialitzades en aquestes dates són els 
que estableix (l'annex I del) el RD 1215/1997, objecte d'aquesta guia, o (els capítols VIII, IX, X, XI i XII 
del títol II de) l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, segons el cas (vegeu l'annex D 
d'aquesta guia). Aquests requisits, pel seu caràcter de mínims absoluts, també s'apliquen sempre que 
els que estableix la normativa específica corresponent siguin menys restrictius. 
 

 
 
1. Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 11.12.92), pel qual es dicten les disposicions 
d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines, modificat pel Reial decret 56/1995, de 20 de gener (BOE 8.2.95). 
2. Ordre ministerial de 26.5.89 (BOE 9.6.89), per la qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària 
(ITC MIE AEM-3) del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a carretons automotors 
de manutenció. 
3. Reial decret 1513/1991, d'11 d'octubre (BOE 22.10.91), pel qual s'estableixen les exigències sobre 
els certificats i les marques dels cables, les cadenes i els ganxos. 
4. Reial decret 71/1992, de 31 de gener (BOE 6.2.92), pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial 
decret 245/1989, de 27 de febrer, i s'estableixen noves especificacions tècniques de determinats 
materials i maquinària d'obra. 
5. Ordre ministerial de 28.6.88 (BOE 7.7.88 i 5.10.88), per la qual s'aprova la Instrucció tècnica 
complementària (ITC MIE AEM-2) del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues 
torre desmuntables per a obres, i Reial decret 2370/1996, de 18 de novembre (BOE 24.12.96), pel 
qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció referent a grues mòbils autopropulsades usades. 
6. Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE 21.7.86), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat 
en les màquines, modificat pels reials decrets 590/1989, de 19 de maig (BOE 3.6.89), i 830/1991, de 
24 de maig (BOE 31.5.91), complementat per l'Ordre de 8.4.91 (BOE 11.4.91), per la qual s'aprova la 



Instrucció tècnica complementària (MSG-SM-1) del Reglament de seguretat en les màquines, referent 
a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció usats. 
7.a. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 7.8.97), pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
7.b. Ordre ministerial de 9.3.71 (BOE 16 i 17.3.71 i 6.4.71), per la qual s'aprova l'Ordenança general 
de seguretat i higiene en el treball. 

 
 



ANNEX B:  
ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES 

 
A continuació es proporciona una relació no exhaustiva dels reglaments aplicables a equips (aparells 
o instal·lacions) diversos, no considerats específicament com a "màquines"; en cada cas s'indica el 
número (però no les referències, per la seva extensió i complexitat) de les instruccions tècniques 
complementàries (ITC) del reglament en qüestió. 
 
1. Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril (BOE 29.5.79), pel qual s'aprova el Reglament d'aparells a 
pressió, modificat pels reials decrets 507/1982, de 15 de gener (BOE 12.3.82), 473/1988, de 30 de 
març (BOE 20.5.88) i 1504/1990, de 23 de novembre (BOE 28.11.90). Complementat amb 17 ITC. 
 
2. Reial decret 769/1999, de 7 de maig (BOE 31.5.99), pel qual es dicten les disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i es 
modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril, que havia aprovat el Reglament d'aparells a pressió. 
 
3. Reial decret 1495/1991, d'11 d'octubre (BOE 15.10.91), pel qual es dicten les disposicions 
d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 87/404 CEE, sobre recipients a 
pressió simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre (BOE 24.1.95). 
 
4. Reial decret 1428/1992, de 27 de novembre (BOE 5.12.92), pel qual es dicten les disposicions 
d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE, sobre aparells de 
gas, modificat pel Reial decret 276/1995, de 24 de febrer (BOE 27.3.95), i el Reial decret 494/1988, 
de 20 de maig (BOE 25.5.88), pel qual s'aprova el Reglament d'aparells que utilitzen gas com a 
combustible. Complementat amb 20 ITC. 
 
5. Reial decret 1853/1993, de 22 d'octubre (BOE 24.11.93), pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. 
Complementat mitjançant 14 ITC. 
 
6. Ordre ministerial de 30.10.70 (BOE 9.11.70), per la qual s'aprova el Reglament sobre centres 
d'emmagatzemament i distribució de gasos liquats del petroli envasats, modificada per les 
ordres ministerials de 17.3.81 (BOE 31.3.81) i 15.6.94 (BOE 5.7.94); i Ordre ministerial de 29.1.86 
(BOE 22.2.86), per la qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions d'emmagatzemament de 
gasos liquats del petroli en dipòsits fixos. 
 
7. Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre (BOE 27.1.95), pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions petrolíferes. Complementat mitjançant 3 ITC. 
 
8. Reial decret 668/1980, de 8 de febrer (BOE 14.4.80), pel qual s'aprova el Reglament 
d'emmagatzemament de productes químics, modificat pel Reial decret 3485/1983, de 14 de 
desembre (BOE 21.2.84). Complementat mitjançant 6 ITC. 
 
9. Reial decret 1618/1980, de 4 de juliol (BOE 6.8.80), pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, modificat pel Reial decret 
2946/82, d'1 d'octubre (BOE 12.11.82). Complementat mitjançant 26 ITC. 
 
10. Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre (BOE 6.12.77), pel qual s'aprova el Reglament de 
seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. Complementat mitjançant 17 ITC. 
 
11. Reial decret 1942/1993, de 5 d'octubre (BOE 14.12.93), pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
12. Reial decret 1314/1997, d'1 de juliol (BOE 30.9.97), pel qual es dicten les disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre ascensors, i la ITC 1 del Reglament 
d'aparells d'elevació i manutenció, sobre ascensors moguts elèctricament, hidràulicament o 
oleoelèctricament, aprovada per l'Ordre ministerial de 23.9.87 (BOE 6.10.87) i modificada per l'Ordre 
ministerial de 12.9.91 (BOE 17.9.91). 
 
13. Decret 2413/1973, de 20 de setembre (BOE 9.10.73), pel qual s'aprova el Reglament 



electrotècnic per a baixa tensió, modificat pel Reial decret 2295/1985, de 9 d'octubre (BOE 
12.12.85). Complementat mitjançant 44 ITC. 
 
14. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE 8.3.69), pel qual s'aprova el Reglament de línies 
aèries d'alta tensió; i Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre (BOE 1.12.82), sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. Complementat mitjançant 18 ITC. 
 
15. Reial decret 53/1992, de 24 de gener (BOE 12.2.92), pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció sanitària contra radiacions ionitzants, complementat pel Reial decret 413/1997, de 21 
de gener (BOE 16.4.97), sobre la protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició 
a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada. 
 
16. Reial decret 2869/1972, de 21 de juliol (BOE 24.10.72), pel qual s'aprova el Reglament sobre 
instal·lacions nuclears i radioactives. 
 
17. Reial decret 1891/1991, de 30 de desembre (BOE de 3.1.92), pel qual es regula la instal·lació i la 
utilització d'aparells de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic. 
 
18. Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre (BOE de 2.11.89), sobre mesures de protecció dels 
treballadors davant dels riscos d'exposició al soroll. 
 
19. Reial decret 400/1996, d'1 de març (BOE de 8.4.96), pel qual es dicten les disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i els sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. 
 
 



ANNEX C: 
REQUISITS GENERALS QUE HA DE COMPLIR EL MANUAL D'INSTRUCCIONS D'UNA 

MÀQUINA SUBJECTA AL MARCATGE CE 
 
L'apartat 1.7.4 de l'annex I del Reial decret 1435/1992, modificat pel Reial decret 56/1995 (als quals 
fa referència l'annex A d'aquesta guia), estableix els requisits generals que han de complir els 
manuals d'instruccions de les màquines (sense perjudici dels requisits addicionals aplicables als 
manuals de determinades màquines específiques), tal com es reprodueixen a continuació: 
 
a) Cada màquina ha de portar un manual d'instruccions que indiqui, com a mínim, el següent: 
 
- el recordatori de les indicacions establertes per al marcatge, llevat del número de sèrie, 
complementades, si escau, per les indicacions que permetin facilitar el manteniment (per exemple, 
direcció de l'importador, dels reparadors, etc.); 
- les condicions d'utilització previstes; 
- el lloc o els llocs de treball que puguin ocupar els operadors; 
- les instruccions perquè es puguin dur a terme sense risc: 
 

- la posada en servei, 
- la utilització, 
- la manutenció, amb la indicació de la massa de la màquina i els seus diversos elements si s'han 
de transportar per separat regularment, 
- la instal·lació, 
- el muntatge, el desmuntatge, 
- el reglatge, 
- el manteniment (conservació i reparació); 

 
- si escau, les instruccions d'aprenentatge; 
- si cal, les característiques bàsiques de les eines que es poden acoplar a la màquina. 
 
Si és necessari, el manual ha d'advertir sobre les contraindicacions d'ús. 
 
b) El fabricant, o el seu representant establert a la Comunitat Europea, ha d'elaborar el manual 
d'instruccions, que ha d'estar redactat en una de les llengües comunitàries. En el moment d'entrar en 
servei, tota màquina ha d'anar acompanyada d'una traducció del manual, almenys en castellà, i del 
manual original. Aquesta traducció l’ha de fer el fabricant o el seu representant establert a la Unió 
Europea o qui introdueixi la màquina en la zona lingüística en qüestió. No obstant això, el manual de 
manteniment destinat al personal especialitzat que depengui del fabricant o del seu representant 
establert a la Comunitat Europea es pot redactar en només una de les llengües comunitàries que 
comprengui el dit personal. 
 
c) El manual d'instruccions ha d'incloure els plànols i esquemes necessaris per posar en servei, 
conservar, inspeccionar, comprovar el bon funcionament i, si cal, reparar la màquina, així com 
qualsevol altra instrucció que sigui pertinent, especialment en matèria de seguretat. 
 
d) Cap tipus de documentació que serveixi de presentació de la màquina no ha de contradir el manual 
d'instruccions pel que fa als aspectes de seguretat. La documentació tècnica que descrigui la 
màquina ha de proporcionar dades relatives a l'emissió de soroll aeri a què fa referència el paràgraf f) 
i, per a les màquines portàtils o guiades a mà, les informacions següents relatives a les vibracions: 
 
- El valor quadràtic mitjà ponderat en freqüència de l'acceleració a què estiguin exposats els membres 
superiors, si supera els 2,5 m/s2, definida per les normes de prova adequades. Si l'acceleració no 
supera els 2,5 m/s2, cal esmentar-ho. 
 
A falta de normes de prova aplicables, el fabricant ha d'indicar els mètodes de mesurament utilitzats i 
en quines condicions es van fer els mesuraments. 
 
e) En el manual d'instruccions s'han d'oferir, si cal, les prescripcions relatives a la instal·lació i el 
muntatge dirigides a reduir el soroll i les vibracions produïdes (per exemple, utilització d'amortidors, 
tipus i massa de la fundació, etc.). 



 
f) El manual d'instruccions ha de donar les indicacions següents sobre el soroll aeri emès per la 
màquina (valor real o valor calculat partint del mesurament fet en una màquina idèntica): 
 
- El nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A en els llocs de treball, si supera els 70 
dB(A); si aquest nivell és inferior o igual a 70 dB(A), cal esmentar-ho. 
 
- El valor màxim de la pressió acústica instantània ponderada C, si supera els 63 Pa (130 dB amb 
relació a 20 µPa). 
 
- El nivell de potència acústica emès per la màquina, si el nivell de pressió acústica continu equivalent 
ponderat A supera, en els llocs de treball, els 85 dB(A). 
 
Si la màquina té unes dimensions molt grans, la indicació del nivell de potència acústica es pot 
substituir per la indicació dels nivells de pressió acústica continus equivalents en llocs especificats al 
voltant de la màquina. 
 
Si no s'apliquen les normes harmonitzades, les dades acústiques s'han de mesurar fent servir el codi 
de mesurament més adequat, adaptat a la màquina. 
 
El fabricant ha d'indicar les condicions de funcionament de la màquina durant el mesurament, així 
com els mètodes que s'han utilitzat per dur-lo a terme. 
 
Si el lloc o els llocs de treball no estan definits o no es poden definir, el mesurament del nivell de 
pressió acústica s'ha de fer a 1 metre de la superfície de la màquina i a una altura d'1,60 metres per 
sobre del terra o de la plataforma d'accés. Cal indicar la posició i el valor de la pressió acústica 
màxima. 
 
g) Si el fabricant ha projectat utilitzar la màquina en una atmosfera explosiva, el manual d'instruccions 
ha de proporcionar totes les indicacions necessàries. 
 
h) En el cas de les màquines que també puguin ser destinades a usuaris no professionals, la redacció 
i la presentació del manual d'instruccions, a més de complir la resta d'exigències bàsiques abans 
esmentades, han de tenir en compte el nivell de formació general i la perspicàcia que, dins del que 
sigui raonable, es pugui esperar d'aquests usuaris." 

 
 



ANNEX D: 
PERÍODE TRANSITORI 

 
Entre el 27.8.97 i el 5.12.02, l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (capítols VIII, IX, 
X, XI i XII del títol II) i aquest Reial decret coexisteixen, i s'ha d'aplicar l'una o l'altre en funció de la 
data i del tipus de requisit de què es tracti (sobre les característiques, o sobre la manera d'usar 
l'equip, de caràcter general, o de caràcter específic en el cas dels equips mòbils o d'elevació). La 
figura adjunta permet decidir ràpidament quina de les dues disposicions s'aplica en cada 
circumstància. Es pot observar que, en molts casos, per a un mateix equip i una mateixa data poden 
ser aplicables les dues disposicions (una per a un tipus de requisit i l'altra, per a altres). 
 

 
 
(1) Aquests requisits s'han de considerar mínims absoluts. En el cas que la normativa de seguretat en 
el producte vigent en la data de la seva primera comercialització a Espanya (o a la Unió Europea), 
sigui més exigent, serà aquesta la que calgui complir. 
 
(2) Entre el 27.8.97 i el 27.8.98 es pot optar per aplicar l'OGSHT o el RD 1215/97 (en el cas dels 
equips que ja estiguessin en ús el 27.8.97). 
 
(3) Entre el 27.8.98 i el 27.8.02 només es pot optar per aplicar l'OGSHT si l'equip s'acull a un pla de 
posada en conformitat autoritzat. 
 
(4) Entre el 5.12.98 i el 5.12.02 es pot optar per aplicar l'OGSHT o el RD 1215/97 (en el cas dels 
equips que ja estiguessin en ús el 5.12.98). 

 
 
 



ANNEX E:  
PLA DE POSADA EN CONFORMITAT 

 
1. Elaboració i presentació del pla 
 
Diverses organitzacions empresarials sectorials han elaborat i presentat plans de posada en 
conformitat que han estat autoritzats per l'autoritat laboral competent, als quals es podran acollir les 
empreses del sector corresponent (vegeu l'apartat següent d'aquest annex). Els empresaris que ho 
vulguin fer, han de tenir en compte que en aquests plans: 
 
- Només es fa referència a equips que no compleixen algun dels requisits que estableix l'apartat 1 de 
l'Annex I. 
 
- Només s'hi inclouen equips per als quals l'aplicació dels requisits esmentats implica un enduriment 
de la normativa de seguretat que anteriorment els era d'aplicació. Pel que fa a això, cal assenyalar, 
d'acord amb els comentaris de l'apartat 1 de l'article 3, que se suposa que els equips que ja complien 
una normativa específica i que han estat mantinguts adequadament compleixen les disposicions 
mínimes que estableix l'apartat 1 de l'Annex I. Concretament, aquest és el cas de les màquines 
comercialitzades i posades en servei de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1495/1986 
(l'antic Reglament de seguretat en les màquines). Amb més raó, cal suposar que els equips subjectes 
al marcatge CE compleixen sempre aquestes disposicions mínimes. 
 
- Només s'hi inclouen equips que no s'hagin pogut adaptar a la nova normativa (per raons tècniques i 
econòmiques específiques) abans del 27.8.98. 
 
2. Aplicació del pla a les empreses afectades 
 
La informació annexa a la sol·licitud que han de fer les empreses per acollir-se a un pla (prèviament 
autoritzat) es podria organitzar indicant, per a cada màquina (o grup de màquines amb problemes 
semblants): 
 
- Les "no-conformitats", fent referència a les disposicions de l'annex I que s'infringeixen. 
- Les mesures preventives que s'han d'adoptar per complir aquestes disposicions. 
- La problemàtica tècnica i econòmica que comporta l'adopció d'aquestes mesures. 
- Les mesures preventives alternatives que s'aplicaran mentre persisteixi la no-conformitat per garantir 
la seguretat dels treballadors afectats. 
- L'ordre de prioritats per a la posada en conformitat, valorant conjuntament la gravetat de la no-
conformitat, la dificultat de corregir-la i l'eficàcia de les mesures alternatives adoptades. 
- El calendari d'implantació de les mesures de correcció. 

 
 
 



ANNEX F:  
ABAST I SIGNIFICAT DE L'OBSERVACIÓ PRELIMINAR DE L'ANNEX I 

 
L'observació preliminar de l'annex I estableix els criteris fonamentals que han de guiar l'aplicació de 
les disposicions mínimes que estableix ell mateix. 
 
La primera frase de l'observació preliminar recorda a l'empresari l'obligació de seguir el procés de 
l'avaluació de riscos, ja imposada per la Llei de prevenció de riscos laborals (capítol III) i reforçada 
posteriorment pel Reglament dels serveis de prevenció (capítols I i II), com a únic mitjà sistemàtic i 
coherent per complir amb l'objectiu de determinar quins són els requisits aplicables a un equip de 
treball i disposar de la informació necessària per seleccionar les mesures preventives adequades per 
garantir un nivell de seguretat d'acord amb els requisits d'aquest reial decret. 
 
Bàsicament, el procés d'avaluació de riscos suposa que, tenint en compte les condicions de treball 
existents, és a dir, les característiques dels equips de treball, les característiques del treball (incloent 
l'organització del procés productiu i els mètodes de treball) i les aptituds, la qualificació i l'experiència 
dels operadors, l'empresari ha de: 
 
- Identificar els perills (Quines són les fonts amb una capacitat potencial de produir lesions o danys 
a la salut?). 
- Identificar totes les situacions perilloses que es poden presentar (Per què, quan, de quina 
manera els treballadors estan exposats als perills identificats?). 
- Identificar els esdeveniments que poden fer que es produeixi una lesió o un dany a la salut 
(Quin/s fet/s, causa/es o factor/s s'ha/s'han de produir perquè es pugui produir una lesió o un dany a 
la salut?). 
- Estimar el risc existent. 
- Prendre decisions sobre la necessitat o no de reduir el risc. 
 
NOTA 1: 
Normalment hi ha un cert confusionisme entre els termes "perill" i "risc". L'exemple següent intenta 
d'aclarir aquests conceptes: 
En una màquina hi ha elements mòbils accessibles que tenen l'energia suficient per produir una lesió. 
Els elements mòbils són generadors de perills (perill d'atrapament, d'aixafament, de tall, etc.): 
qualsevol hi podria entrar en contacte i patir una lesió. Si algú s'acosta als elements mòbils (zona 
perillosa), s'exposa a aquest perill; és a dir, es troba en una situació perillosa: la possibilitat de 
lesió passa a ser real. En aquesta situació, hi ha una certa probabilitat que es produeixi un dany, 
amb unes conseqüències determinades. Per tant, hi ha un risc. 
 
NOTA 2: 
Si decideix que cal reduir el risc, s'hauran d'aplicar les mesures preventives adequades que, per ordre 
de preferència, són: 
- mesures de prevenció intrínseca (d'aplicació limitada per a equips que ja estan en ús); 
- mesures de protecció (resguards i/o dispositius de protecció) i altres mesures de protecció 
complementàries que s'incorporen a l'equip de treball; 
- mesures d'informació, formació i organització del treball, així com la utilització d'equips de protecció 
individual, si cal. 
 
Quan se segueixin aquests processos d'avaluació i reducció de riscos, s'ha de comprovar si s'han 
generat perills addicionals. En cas afirmatiu, cal afegir-los a la llista de perills ja identificats, als quals 
cal aplicar els mateixos processos. 
 
Per fer l'avaluació de riscos i adoptar, si cal, les mesures preventives adequades, s'ha d'aplicar el 
sentit comú. El més important és decidir si un determinat equip de treball compleix o no els requisits 
aplicables d'aquest reial decret i, si no es compleixen, definir quines són les mesures preventives que 
cal adoptar. 
 
En el cas de molts equips de treball, especialment els de poca complexitat, l'usuari sap per 
experiència quines són les mesures necessàries. En general, aquestes mesures garanteixen la 
conformitat amb els requisits d'aquest reial decret. Si aquest no és el cas, normalment hi ha un 
mètode senzill per determinar les mesures necessàries, ja que, o bé hi ha literatura suficient per a 



això, o bé hi ha equips de treball semblants, en condicions d'utilització semblants, amb perills i riscos 
comparables, les solucions dels quals estan molt difoses i tenen una eficàcia coneguda. No obstant 
això, l'empresari ha de decidir si les dades de referència són adequades. 
 
Si no hi ha referències, o si no són adequades, cal seguir el procés d'avaluació de riscos indicat més 
amunt, seguit, si cal, del procés de reducció de riscos. Convé recordar que la severitat del possible 
dany i la probabilitat que es produeixi són els elements per estimar el risc (qualificar el nivell de 
risc). Al seu torn, la probabilitat que es produeixi un dany depèn de la freqüència i la durada de 
l'exposició al perill; de la probabilitat que succeeixi un esdeveniment que pugui donar lloc al dit dany 
(esdeveniment perillós), i de la possibilitat tècnica o humana d'evitar o limitar el dany en qüestió. En 
el cas que sigui necessari reduir el risc, és possible que calgui aplicar aquests processos de forma 
repetitiva fins a tenir la garantia que la mesura o les mesures preventives seleccionades són les 
més adequades. En qualsevol cas, l'empresari ha de verificar, per exemple, mitjançant una 
llista de comprovació, que s'han tingut en compte tots els requisits aplicables a l'equip de 
treball. 
 
Aquesta manera de procedir és la que també permet elegir els equips més ben adaptats a les 
condicions específiques de cada empresa, així com instal·lar els equips en qüestió i organitzar el 
treball al seu voltant, de manera que es garanteixi el millor nivell de seguretat possible. 
 
Els usuaris de les màquines no han de dubtar mai a fer una observació o un suggeriment. Amb 
l'experiència del dia a dia, saben millor que ningú quins són els gestos perillosos que obliga a fer una 
màquina insegura, els incidents que es produeixen en determinades condicions, etc. En qualsevol 
cas, l'empresari sempre pot recórrer a entitats públiques o privades amb experiència en la matèria o a 
personal expert. 
 
La norma UNE-EN 1050:97, elaborada en el marc del programa de normalització desenvolupat com 
a suport de la Directiva 89/392/CEE modificada, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (traslladada pel Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, modificat pel 
Reial decret 56/1995, de 20 de gener), estableix els principis per a l'avaluació del risc. Encara que es 
tracta d'una norma orientada al disseny de màquines, pot constituir una referència interessant des 
d'un punt de vista conceptual i metodològic. Quant a l'estimació del risc, no hi ha un mètode universal. 
Cal utilitzar el mètode o els mètodes més adequats al sistema que s'hagi d’analitzar i als objectius 
pretesos. 
 
La segona frase de l'observació preliminar no és menys interessant. Estableix que no es pot 
pretendre aplicar als equips en servei (usats) els mateixos criteris de seguretat que als equips "nous", 
comercialitzats i posats en servei de conformitat amb les directives que exigeixen el marcatge CE. És 
a dir: no es tracta que tots els equips de treball en servei assoleixin un nivell de seguretat idèntic al 
dels equips nous en què la seguretat s'ha integrat des de l'origen. Això portaria a negar el principi 
fonamental de la integració de la seguretat en el disseny, reconegut universalment. De fet, es tracta, 
essencialment, d'evitar els riscos i, si això no és possible, reduir-los convenientment, aplicant mesures 
de protecció afegides i fent modificacions limitades en el sistema de comandament. En aplicar les 
mesures preventives cal tenir en compte l'estat actual de la tècnica. 
 
NOTA 3: 
En el cas concret de les màquines, les normes elaborades com a suport de la Directiva 89/392/CEE, 
modificada, no són aplicables directament a les màquines usades. Sobre això convé recordar que són 
normes d'aplicació voluntària, elaborades per a les màquines que es dissenyin després de la data 
d'entrada en vigor de la norma. No obstant això, atesa la manca de referències tècniques per a 
màquines usades, les normes per a màquines noves poden ser útils en la mesura en què continguin 
conceptes, principis i requisits fàcilment aplicables a màquines usades. És el cas de moltes de les 
normes que tracten de principis fonamentals (normes de tipus A), d'aspectes de seguretat i de 
dispositius de protecció (normes de tipus B) i dels requisits relatius a les mesures de protecció i 
d'informació i, en algun cas concret, a les mesures de prevenció intrínseca que contenen les normes 
específiques per a màquines (normes de tipus C). (Vegeu la fitxa de divulgació normativa -FDN- sobre 
comercialització de màquines, publicada per l'INSHT). 
 
L'objectiu que cal assolir és la seguretat justa, tenint en compte que a l'hora de seleccionar les 
mesures preventives hi ha dues alternatives: 



 
- Sobrevalorar la necessitat de seguretat, la qual cosa influirà en els costos d'execució i les dificultats 
tècniques i, possiblement, en comprometrà la realització. 
 
- Ajustar aquesta necessitat per facilitar-ne la realització i abaratir el cost, la qual cosa influirà en la 
degradació del nivell de seguretat per sota del llindar admissible per impedir un accident. 
 
La seguretat justa és, generalment, un compromís entre aquestes dues alternatives, tenint en 
compte principalment: 
- les possibilitats tècniques; 
- les limitacions per dur a terme el treball generades per l'aplicació de mesures preventives, 
- el cost de la posada en conformitat en relació amb la reducció del risc esperada. 
 
En resum, això significa, per exemple, que, encara que sigui necessària una inversió forta, cal posar 
en conformitat una premsa mecànica quant a l'accés a la zona de treball si la càrrega i/o la 
descàrrega de les peces es fa manualment, mentre que no caldria associar el resguard mòbil que 
dóna accés a les politges de la transmissió d'un trepant de taula a un dispositiu d'enclavament, ja que 
es tracta d'una màquina senzilla, de dimensions reduïdes, en què l'operador por percebre fàcilment el 
perill, per la qual cosa, en principi, n'hi hauria prou amb tenir un òrgan d'aturada a prop i un resguard 
que impedeixi l'accés involuntari a les politges. 
 
Per la mateixa raó, no s'exigeix reemplaçar sistemàticament tots els òrgans de comandament o de 
senyalització d'una màquina amb el pretext que no corresponen als components normalitzats o que la 
seva disposició no respon als principis de l'ergonomia, sinó només els que, pel seu disseny o la seva 
disposició, puguin donar lloc a accidents o produir malalties relacionades amb el treball. 
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ANNEX H: 
TÈCNIQUES, PRINCIPIS I COMPONENTS D'EFICÀCIA PROVADA PER PREVENIR ELS 

ESDEVENIMENTS PERILLOSOS ORIGINATS PER LES FALLADES MÉS FREQÜENTS EN ELS 
SISTEMES DE COMANDAMENT I CATEGORIES DELS SISTEMES DE COMANDAMENT 

 
El sistema de comandament d'un equip de treball juga un paper primordial en el comportament del dit 
equip. Mitjançant aquest sistema es garanteixen moltes de les funcions de seguretat d'un equip de 
treball i, per tant, per molt senzill que sigui, és d'una importància fonamental per a la seguretat de les 
persones. Ara bé, s'ha de tenir en compte que la integració en el sistema de comandament de les 
funcions de seguretat adequades per a un determinat equip és una de les mesures preventives 
clàssiques denominades "de prevenció intrínseca", en què la seguretat s'obté mitjançant un disseny 
inherentment segur. Per tant, aquest és un dels aspectes en què adquireix tota la seva importància 
l'observació preliminar de l'annex I. 
 
El sistema de comandament d'un equip de treball és una associació d'elements que respon a uns 
senyals d'entrada generant uns senyals de sortida que fan que l'equip de treball sota el seu control 
funcioni d'una manera determinada. En la configuració d'un sistema de comandament es poden 
utilitzar, soles o combinades, tecnologies com ara la mecànica, la hidràulica, la pneumàtica o 
l'elèctrica, incloent-hi l'electrònica. 
 
NOTA 1: 
Els senyals d'entrada poden ser generats per l'operador manualment, per un sistema o un dispositiu 
de protecció (dispositius d'enclavament, limitadors de pressió, de velocitat, barreres fotoelèctriques) o 
pels sensors de l'equip de treball mateix. També es poden incloure informacions generades per 
l'equip de treball; per exemple, sobre el seu estat i les seves respostes (posició, velocitat, 
recorreguts...). 
 
Els sistemes de comandament comprenen els sistemes, subsistemes o parts d'un sistema de 
comandament que exerceixen funcions de seguretat com, per exemple: l'enclavament entre un 
resguard i la maniobra de posada en marxa/aturada del motor d'accionament d'un element perillós; 
l'aturada en punt mort superior d'una premsa; un dispositiu de comandament a dues mans i la 
maniobra que tingui associada, etc. Es considera que un sistema de comandament compleix els 
requisits que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1.1 de l'annex I quan fa la funció o les funcions 
de seguretat requerides i cadascuna d'elles té la resistència a fallades perilloses adequada al 
nivell de risc (d'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos), i és capaç de suportar les 
sol·licitacions de funcionament previstes, la influència dels materials processats i altres influències 
externes (vibracions, camps electromagnètics, pertorbacions en l'alimentació d'energia, etc.). 
 
NOTA 2: 
S'entén per defecte o avaria l'estat d'una unitat caracteritzat per la seva incapacitat per exercir una 
funció requerida. No obstant això, una fallada és el cessament de l'aptitud d'una unitat per complir una 
funció requerida. Després que una unitat falla (esdeveniment), té un defecte (estat). En la pràctica, és 
habitual utilitzar indistintament els termes “defecte” i “fallada” com a sinònims. 
 
La majoria dels elements, components i dispositius que integren un sistema de comandament amb 
funcions de seguretat poden fallar. Aquestes fallades poden portar a condicions que no afecten la 
seguretat o donar lloc, directament o per acumulació de fallades, a esdeveniment perillosos, com ara: 
 
- la posada en marxa intempestiva d'un equip de treball o dels seus elements perillosos; 
- la pèrdua de les funcions de seguretat, com, per exemple: 

- la ineficàcia dels dispositius de protecció, 
- la impossibilitat d'aturar l'equip de treball o els seus elements perillosos; 
 

- la caiguda o la projecció de qualsevol element mòbil de l'equip o de qualsevol peça que aquest 
subjecti. 

 
Les fallades que poden conduir a esdeveniments perillosos inclouen, per exemple: 
 
- les fallades en l'alimentació d'energia, com ara: 
 



- la pèrdua de l'energia de comandament, 
- la variació d'energia, en qualsevol sentit, 
- el restabliment de l'energia després que s'hagi interromput; 
 

- les fallades de qualsevol element, component o dispositiu que formi part del sistema de 
comandament, com ara: 
 

- fallades d'aïllament, ponts entre parts conductores, embús de contactors, de relés, de vàlvules 
direccionals, estat de conducció permanent en un dispositiu de commutació d'estat sòlid, ruptura 
de conductes (especialment els flexibles), ruptura de molles, ruptura de topalls mecànics, fallada 
de programari, etc. 

 
Des del punt de vista de la seguretat, l'objectiu inicial és aconseguir, en la mesura que sigui possible, 
que aquestes fallades no es puguin produir. Si no es poden evitar les fallades, es tracta d’aconseguir, 
en segon lloc, que les dites fallades condueixin a un estat de seguretat, o bé que es puguin 
compensar per l'acció d'un altre element que exerceix la mateixa funció i que, en cas de defecte, 
substitueix l'element defectuós automàticament. Finalment, cal fer que la seva probabilitat d'aparició 
sigui tan baixa com sigui possible. L'experiència demostra que molts d'aquests objectius es poden 
aconseguir utilitzant tècniques, principis i components que han demostrat la seva eficàcia al 
llarg del temps en aplicacions de la tècnica de la seguretat (d'eficàcia provada). A continuació 
se'n descriuen alguns, i més endavant es distingeixen diferents categories de resistència a fallades 
de les parts dels sistemes de comandament relatives a la seguretat: 
 
A. Tècniques, principis i components d'eficàcia provada 
 
A1. Prevenció d'esdeveniments perillosos deguts a les fallades en l'alimentació d'energia 
 
Per aconseguir que aquestes fallades no donin lloc a esdeveniments perillosos en la majoria dels 
casos, s'han de seguir els principis generals següents: 
 
- Les funcions perilloses de l'equip de treball s'obtenen establint o elevant l'energia (per exemple, 
energia elèctrica, hidràulica o pneumàtica) i les funcions o condicions de seguretat s'obtenen 
anul·lant o reduint l'energia. Per exemple: l'ordre de posada en marxa dels elements perillosos 
(arrencada d'un motor) o la iniciació d'un cicle perillós es generen aportant tensió a la bobina del 
contactor del motor, aportant pressió de pilotatge a una vàlvula direccional que comanda un cilindre 
hidràulic o passant de l'estat lògic 0 a l'estat 1 en el senyal d'entrada a un PLC; en canvi, l'ordre 
d'aturada es genera traient energia (tensió, pressió) o passant de l'estat lògic 1 a l'estat lògic 0. 
 
- L'increment de paràmetres perillosos, com ara la velocitat o la pressió, es realitza aportant 
energia, mentre que la reducció dels dits paràmetres a nivells més segurs s'aconsegueix traient o 
disminuint energia. Així, quan un cilindre hidràulic té dues velocitats, una d'aproximació i una altra 
de treball, la velocitat lenta o de treball s'ha d'aconseguir anul·lant l'alimentació de la bobina de la 
vàlvula que permet les dues velocitats; quan un CNC o un PLC controla la velocitat d'un servomotor o 
la variació de pressió o de cabal per mitjà de servovàlvules o de vàlvules proporcionals amb sortides 
analògiques, l'augment de velocitat en el servomotor o l'augment de pressió o de cabal en un circuit 
han de correspondre a sortides analògiques de major tensió o de major intensitat i el descens de 
velocitat, de pressió o de cabal, inclosa l'aturada, a la  disminució o anul·lació d'energia. 
 
- Les variacions d'energia als circuits de comandament, en qualsevol sentit, també poden donar lloc 
a esdeveniments perillosos que s'han de tenir en compte. Així, les sobreintensitats, les sobretensions 
o les caigudes de tensió en els circuits elèctrics i les sobrepressions o les caigudes de pressió en els 
circuits hidràulics i/o pneumàtics, poden donar lloc a esdeveniments perillosos, com ara: 
 

- Ruptura de canonades o de conductes flexibles, deguda a sobrepressions o a puntes de 
pressió. 
- Escalfaments, soldadura de contactes o pèrdua d'aïllament deguts a sobrecàrregues o a 
curtcircuits. 
- Fallades d'aïllament o fallades en la commutació de dispositius d'estat sòlid degudes a 
sobretensions. 

 



En conseqüència, els circuits de comandament han d'estar protegits o han de ser elegits de manera 
que aquests efectes siguin minimitzats o tolerats, per exemple: 
 

- Mitjançant la protecció dels circuits elèctrics contra curtcircuits i, si cal, contra 
sobrecàrregues. 
 
- Mitjançant la protecció dels circuits pneumàtics i hidràulics contra sobrepressions, si cal, 
controlant el funcionament de l'equip de treball dins d’uns límits de pressió determinats 
(límits nominals de funcionament). El mètode de protecció contra pressions excessives als 
circuits de comandament hidràulics i/o pneumàtics generalment consisteix a instal·lar vàlvules 
limitadores de pressió en els punts adequats del sistema o pressòstats, establint d'aquesta 
manera els límits de pressió per al funcionament de l'equip de treball. 
 
- Mitjançant filtres o dispositius adequats per limitar les sobretensions, en el cas d'equips 
electrònics. 

 
Per evitar que es produeixin esdeveniments perillosos, com ara una arrencada intempestiva, quan es 
restableixi l'alimentació d'energia d'un circuit de comandament després que hagi estat 
interrompuda o hagi variat, s'han de complir determinats requisits que depenen de la tecnologia 
utilitzada. Així, doncs: 
 

- Un circuit elèctric ha de disposar d'un dispositiu auxiliar de comandament, amb retorn a la 
posició de posada fora de tensió, que pot estar associat: 
 

- a un contactor autoalimentat (vegeu la figura H12);  
- a un relé o a un dispositiu electrònic que asseguri la funció d'autoalimentació, 
- a un interruptor amb enclavament mecànic que s'hagi de rearmar després d'un tall 
d'alimentació d'energia. 

 
Per tant, per engegar i aturar un equip de treball no és acceptable utilitzar un interruptor 
d'accionament manual de dues posicions fixes marxa/aturada, tret que l'avaluació del risc 
determini que no hi ha un nivell de risc apreciable en el cas d'una posada en marxa 
intempestiva, per exemple, en una petita esmeriladora fixa. 

 
- En el cas dels circuits pneumàtics o hidràulics, la posada en pressió s'ha de dur a terme 
amb vàlvules monoestables, de retorn a la posició de tancament per molla, o bé amb vàlvules 
que adopten la seva posició de seguretat mecànicament, per exemple, a causa de 
l'arrossegament mecànic del fluid sobre el sistema de tancament, com és el cas de les vàlvules 
antiretorn pilotades d'accionament directe.  
 
Qualsevol accionador que, en cas de fallada del sistema de comandament, hagi de mantenir la 
seva posició o adoptar una posició específica per raons de seguretat ha d'estar comandat per 
una vàlvula que es mantingui en posició de seguretat per mitjà de molles o bloqueig mecànic. 
També es pot utilitzar un òrgan de comandament sensitiu mitjançant el qual la posada en marxa 
es faci per l'acció mantinguda per l'operador i l'aturada es produeixi en deixar anar el 
comandament, en la mesura en què mantenir aquesta acció no sigui excessivament molesta. 
Aquesta solució s'aplica, per exemple, a les eines portàtils de motor. 

 
NOTA: 
En determinats circuits pneumàtics comandats per vàlvules de dues posicions la posada en pressió 
del circuit de comandament pot donar lloc a moviments incontrolats i perillosos; en aquests casos pot 
ser acceptable, com a solució alternativa, dotar el circuit d'una o diverses vàlvules d'arrencada 
progressiva, que limiten el risc. 
 
 

                                                           
2 Els esquemes que representa aquesta figura i les que segueixen intenten representar principis de 
funcionament. És possible que, En la pràctica, aquests esquemes s'hagin de completar o puguin ser millorables. 

 



 
 

Figura H1. Exemple de circuit per evitar arrencades intempestives causades per la interrupció i el 
retorn de la tensió d'alimentació. 

 
La figura H1.a mostra un motor que es connecta/desconnecta mitjançant un interruptor Q de dues 
posicions; si desapareix la tensió d'alimentació, el motor es para i, quan retorna, el motor torna a 
arrencar intempestivament. A la figura H1.b es pot observar que, en desaparèixer la tensió 
d'alimentació, cau la tensió en la bobina del contactor KM1 que connecta/desconnecta el motor i, per 
tant, aquest es queda sense alimentació; si retorna la tensió, el motor no s'alimenta automàticament, 
sinó que cal accionar l'òrgan de posada en marxa SB2 perquè pugui tornar a arrencar. 
 
- Com ja s'ha indicat més amunt, les fallades en l'alimentació d'energia poden causar caigudes de 
parts de l'equip o la projecció de peces per pèrdua de subjecció. Per exemple: 
 

- Caiguda del plat mòbil d'una premsa per pèrdua de la pressió de pilotatge, de la pressió de 
bomba o per una fallada en la tensió de comandament de les vàlvules direccionals. 
- Pèrdua de subjecció d'una peça per mecanitzar subjectada per un mandrí d'accionament 
hidràulic o per un plat magnètic en una màquina eina. 
- Pèrdua de subjecció d'una peça manipulada per un robot. 
 
Tots aquests esdeveniments perillosos es poden evitar utilitzant una energia disponible en el 
sistema per obtenir la condició segura quan l'energia de comandament falla, per exemple: 
energia potencial, energia elàstica emmagatzemada en molles o en acumuladors de pressió, 
energia magnètica romanent, etc. 

 
Així, en el primer cas: 
 
- Es podria utilitzar una vàlvula antiretorn pilotada, col·locada, si és possible, directament sobre 
el cilindre que s'obre; aquesta vàlvula permet el descens del cilindre quan rep la pressió de 
pilotatge; quan la pressió de pilotatge falla, la vàlvula tanca automàticament, accionada pel propi 
fluid, i impedeix el descens del plat mòbil. 
 
- Una altra solució consisteix a utilitzar una vàlvula direccional, amb posició de centre tancat 
obtinguda per molles; quan falla la tensió de comandament de les bobines i/o la pressió de 
pilotatge, tanca automàticament (vegeu la figura H2). 
 
- Una tercera solució consisteix a utilitzar dispositius de retenció mecànics, que es col·loquen 
automàticament en posició de seguretat per mitjà de molles; el descens de l'element perillós es 
fa aplicant l'energia necessària per comprimir les molles. 



 
En els altres dos casos es pot aconseguir la subjecció mitjançant l'energia acumulada en molles 
(mandrí de subjecció, mà del robot), en acumuladors hidràulics juntament amb altres sistemes 
(mandrins de màquines eina amb subjecció hidràulica), o mitjançant l'energia magnètica que 
conté el plat de subjecció de peces. En tots els casos s'utilitza energia per aconseguir la pèrdua 
de subjecció (hidràulica, pneumàtica o electromagnètica per comprimir molles, o elèctrica per 
desmagnetitzar el plat), que és la condició perillosa, i l'absència de la dita energia de 
comandament per subjectar la peça, que és la condició segura. 

 

 
 

Figura H2. Exemple de circuit hidràulic per evitar la pèrdua de subjecció d'una peça en un torn. 
 
a) Descripció del circuit: 
 
L'esquema consta del circuit de potència, el comandament hidràulic i el circuit de comandament 
elèctric. El circuit de potència i comandament hidràulic es compon d'un grup motobomba, pressòstat 
SB1, vàlvula de seguretat, vàlvula antiretorn, vàlvula direccional de 4 vies i tres posicions amb retorn 
a centre tancat per molles YV, acumulador de pressió amb pressòstat SB2 i cilindre hidràulic, que 
permet l'obertura/tancament del mecanisme de subjecció de la peça per mecanitzar. El circuit de 
comandament elèctric es compon de les parts següents: 
 
- posada en marxa/aturada de la bomba i del motor d'accionament del fusell KA1 i KA2; 
- posada en marxa/aturada de l'embragatge entre el motor d'accionament i el fusell KT1; 
- subjecció de la peça KT2; 
- alliberament de la peça KA3; 
- comandament de les bobines YVS i YVL de l'electrovàlvula. 
 
b) Descripció del funcionament: 
 
La posada en marxa/aturada del motor del fusell del torn i del sistema hidràulic es fa mitjançant una 
maniobra clàssica d'arrencada de motors, amb els polsadors SB4 (posada en marxa) i SB3 (aturada); 
així, s'engeguen el motor de la bomba hidràulica (KA1) i el motor del fusell (KA2). Una vegada 
aconseguida la pressió de treball, el circuit de comandament elèctric queda alimentat pels contactes 
auxiliars de KA1, KA2 i del pressòstat SB1. En primer lloc, s'ha de subjectar la peça que s'hagi de 
treballar; per fer-ho, s'acciona KT2 mitjançant el polsador SB8; KT2 comanda la bobina YVS de 
l'electrovàlvula, la qual permet tancar el mecanisme i posar pressió a l'acumulador. Quan la peça està 
subjecta amb suficient pressió, el contacte del pressòstat SB2 es tanca. Això permet fer la maniobra 
d'embragatge (branca d'alimentació de KT1); per fer-ho, una vegada subjecta la peça, i després de 
deixar anar SB8 i prémer SB7, cau el relé KT2 i s'alimenta la bobina del relé KA3. En caure el relé 



KT2, la vàlvula direccional torna a la posició de centre tancat. La pressió de subjecció es manté per 
mitjà de l'energia de l'acumulador. És aleshores quan es pot ordenar l'embragatge per mitjà del 
polsador SB6, amb la qual cosa comença a girar el plat de subjecció del fusell i es permet la 
mecanització de la peça. Una vegada mecanitzada, s'ordena l'aturada de l'embragatge mitjançant 
SB5, amb la qual cosa el plat deixa de girar i es pot alliberar la peça, accionant el polsador SB7, i, 
així, s'ordena l'obertura del cilindre hidràulic. 
 
Per evitar possibles situacions de perill, s'han previst diversos enclavaments. Per exemple: 
 
- Si en el circuit hidràulic no hi ha pressió, el contacte de SB1 està obert, la bomba hidràulica i/o el 
motor del fusell no estan en marxa i no es pot fer cap maniobra d'amarrament o desamarrament de 
peça. 
 
- Si, per qualsevol circumstància, la bomba no dóna pressió o s'atura, el contacte de SB1 s'obre i el 
plat s'atura. 
 
- Si la pressió que permet la subjecció cau, el contacte de SB2 ordena l'aturada desembragant. 
 
- S'impedeix que el cilindre pugui alliberar la peça amb el plat girant (KT1 ficat). 
 
- S'impedeix l'arrencada (embragatge) quan s'està desamarrant la peça... 
 
A.2 Prevenció dels esdeveniments perillosos deguts a les fallades a massa 
 
La posada a massa accidental d'un o diversos punts d'un circuit de comandament no ha de donar 
lloc a esdeveniments perillosos. 
 
Si en el circuit de comandament es produeix una fallada d'aïllament susceptible de donar lloc a un 
esdeveniment perillós, aquesta fallada ha de provocar l'aturada de l'equip o el tall de la seva 
alimentació d'energia elèctrica. Si el tall automàtic o l'aturada impliquen per si mateixos un perill per 
als treballadors o si no es poden dur a terme per raons imperioses d'explotació, s'han d'adoptar les 
mesures adequades per detectar la fallada d'aïllament i eliminar-la al final de la fase operativa (vegeu 
la figura H3). 
 
NOTA 1: 
En general, la protecció s'aconsegueix alimentant la maniobra a través d'un transformador de 
separació de circuits, connectant un dels conductors del secundari al circuit de protecció equipotencial 
i unint directament a aquest conductor un born (que tingui preferentment sempre el mateix marcatge) 
de la bobina de cada dispositiu de comandament electromagnètic (relés, contactors, electrovàlvules...) 
o un terminal de qualsevol altre dispositiu. Tota funció de connexió o de tall (per exemple, contactes) 
dels dispositius de comandament que actuen sobre la bobina o el dispositiu ha d'estar situada entre 
l'altre born de la bobina o del dispositiu i l'altre conductor del circuit de comandament (és a dir, el que 
no està connectat al circuit de protecció equipotencial). 
 
NOTA 2: 
En el cas de les màquines petites, el circuit de comandament pot estar connectat entre fase i neutre, 
si aquest està connectat directament a terra. 
 
NOTA 3: 
Si és necessari mantenir l'alimentació d'energia per raons d'explotació, o si l'aturada immediata de 
l'equip de treball o la desconnexió de la seva font d'alimentació elèctrica pot donar lloc a perills per als 
operadors dels equips de treball, es poden adoptar altres mesures com, per exemple, l'alimentació a 
través d'un transformador de separació de circuits acompanyat d'un sistema de control d'aïllament 
que senyalitzi la primera fallada, associat a dispositius d'estil bipolar de les bobines de comandament 
dels elements perillosos. Una segona fallada que pugui donar lloc a condicions perilloses ha d'originar 
una ordre d'aturada de l'equip de treball o la seva desconnexió. 
 
NOTA 4: 
En el cas dels circuits electrònics, es poden prendre les mesures que indica la NOTA 1 o altres amb 
una eficàcia equivalent. 



 
NOTA 5: 
Les normes UNE 20416:1981, parts 1 i 2, UNE 20416:1989, UNE-EN 60204-1:1995 o UNE-EN 
60204-1:1999 constitueixen bones referències per complir aquests requisits. 
 

 

 
Figura H3. Protecció contra fallades a massa. 

 
a) Sobre un circuit de comandament sense posada a terra, dues fallades a massa poden pontar el 
contactor de comandament. Això pot causar la posada en marxa intempestiva de l'equip de treball i la 
impossibilitat d'aturar-lo. 
 
b) Sobre un circuit amb posada a terra en un punt intermedi del transformador, una fallada a massa 
pot deixar la bobina del contactor alimentat amb el 50% de la tensió. Aquesta pot ser una tensió 
suficient per mantenir el comptador activat, impossibilitant l'aturada de l'equip. 
 
c) Seguretat positiva: Les fallades a massa a la línia A del contactor provoquen la fusió del fusible i el 
circuit queda tallat. Com que la línia B està connectada a terra deliberadament, les fallades a massa 
en aquesta línia no tenen cap efecte. 
 
A.3 Prevenció dels esdeveniments perillosos deguts a ponts entre conductors 
 
En els equips de treball pot haver-hi determinats punts crítics en què és molt probable que es 
produeixin ponts entre conductors, ja sigui a través de massa o directament entre ells, i això pot donar 
lloc a esdeveniments perillosos. 
 
Un dels exemples més clars és el dels ponts que es poden produir en els circuits dels òrgans de 
comandament que no estan fixats directament sobre el bastidor de l'equip de treball, com ara 
els pedals (per exemple, el pedal d'una plegadora) o els pupitres de comandament desplaçables (per 
exemple, el pupitre mòbil d'un comandament a dues mans). Les causes poden ser, per exemple, 
l'aixafament o el retorciment del cable en què estan els conductors, o el tall dels conductors produït 



per la caiguda d'una peça metàl·lica. En aquests casos, els circuits esmentats s'han de concebre i 
construir de manera que la posada a massa dels conductors o un curtcircuit entre els conductors o el 
tall d'aquests no pugui donar lloc a una arrencada intempestiva ni impossibiliti l'aturada de l'equip 
(vegeu la figura H4). 
 
Hi ha altres casos en què aquesta possibilitat també s'ha de tenir en compte. Per exemple: en el 
trajecte entre els detectors de posició i l'armari de comandament; si els conductors van per l'exterior 
de la màquina, l'aixafament del cable en què hi ha els conductors o el desgast de l'aïllament a causa 
de les vibracions pot anul·lar la funció del detector de posició. En aquests casos, una protecció 
mecànica del cable i/o la subjecció correcta del dit cable poden evitar la fallada. En el cas de les 
caixes de connexions, la brutícia o la pols, si és conductora, poden originar ponts als borns; la solució 
és mantenir el grau de protecció IP adequat. 
 
En general, dins d'un armari elèctric no cal tenir en compte els ponts entre conductors, sempre que 
aquests tinguin la secció adequada, mantinguin un nivell d'aïllament acceptable i estiguin protegits 
contra curtcircuits i, si cal, contra sobrecàrregues. 
 

 
Figura H4.a. Exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. 

 
La figura H4.a és un exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. La maniobra de 
comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, sense cap connexió al 
circuit de protecció equipotencial. Dues fallades a massa (1 i 2) en dues parts del circuit, com les que 
indica la figura, anul·len la funció de seguretat assignada al resguard. 
 

 
 

Figura H4.b. Exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. 
 

La figura H4.b és un exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. La maniobra de 



comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, amb un dels 
conductors del secundari connectat al circuit de protecció equipotencial, però a causa de la disposició 
de la bobina del relé KA1, una sola fallada a massa (1), com la que indica la figura, dóna lloc a una 
posada en marxa intempestiva, anul·lant, per tant, la funció de seguretat assignada al resguard. 
 

 
 

Figura H4.c. Exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. 
 

La figura H4.c és un exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. La maniobra de 
comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, amb un dels 
connectors del secundari connectat al circuit de protecció equipotencial. A més, un dels borns de la 
bobina de cadascun dels relés KA1 i KA2 i de l'electrovàlvula YV està connectat a aquest conductor. 
Una fallada en qualsevol part del circuit que no estigui connectada al circuit de protecció equipotencial 
donarà lloc a un curtcircuit que provocarà la fusió del fusible i, per tant, l'aturada de l'equip de treball. 
 
La figura H4.d és un exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. La maniobra de 
comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, amb un dels 
connectors del secundari connectat al circuit de protecció equipotencial. A més, un dels borns de la 
bobina del relé KA1 i de l'electrovàlvula YV està connectat a aquest conductor, però en aquest cas és 
el pedal SB1 el que dóna directament l'ordre de posada en marxa dels elements perillosos, ja que no 
hi ha cap condició prèvia, com la del tancament d'un resguard. Un pont entre els conductors 1 i 2 que 
van al pedal, sense passar per massa, dóna lloc a una posada en marxa intempestiva. 
 

 
 

Figura H4.d. Exemple de cablejat incorrecte d'un pedal de comandament. 
 



 
  

Figura H4.e. Exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. 
 
La figura H4.e és un exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. La maniobra de 
comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, amb un dels 
connectors del secundari connectat al circuit de protecció equipotencial. A més, un dels borns de la 
bobina del relé KA1 i de l'electrovàlvula YV està connectat a aquest conductor. En aquest cas, 
l'aplicació d'un contacte normalment tancat del pedal SB1, en paral·lel amb la bobina del relé KA1, fa 
que un pont entre els conductors 1 i 2 que van al contacte normalment obert del pedal provoqui un 
curtcircuit que fa fondre el fusible, amb la qual cosa l'equip de treball queda aturat. 
 

 
 

Figura H4.f. Exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. 



 
 

Figura H4.g. Exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. 
 
La figura H4.f és un exemple de cablejat correcte d'un pedal de comandament. La maniobra de 
comandament s'alimenta a través d'un transformador de separació de circuits, amb un dels 
connectors del secundari connectat al circuit de protecció equipotencial. Un dels borns de la bobina 
del relé KA1 i de l'electrovàlvula YV està connectat a aquest conductor. En aquest cas, s'utilitza el 
principi de la redundància (relés duplicats, KA1 i KA2), amb les bobines dels relés en un muntatge 
encreuat. Amb aquesta disposició, una sola fallada, sense passar per massa, no pot donar lloc a una 
posada en marxa intempestiva. Així, el pont entre 1 i 4 dóna lloc a un curtcircuit; el pont entre 2 i 3 
deixa les bobines a la meitat de tensió, per la qual cosa, després d'una aturada, aquestes bobines no 
es poden activar; un pont entre els conductors que van als contactes del pedal (1-3 o 2-4) activa la 
bobina corresponent. Aquesta última fallada no és detectada per la maniobra, per la qual cosa una 
acumulació de fallades podria donar lloc a una posada en marxa intempestiva. Per evitar-ho, cal 
controlar la posició dels contactes dels relés KA1 i KA2, tal com mostra la figura H4.g, que és una 
variant de l'anterior. 
 
A.4 Prevenció dels esdeveniments perillosos originats per fallades en els sistemes electrònics 
 
Quan s'utilitzen sistemes electrònics programables en funcions relatives a la seguretat cal tenir 
en compte que el fet que siguin reprogramables permet modificar o, fins i tot, anul·lar les funcions de 
seguretat inicials de l'equip de treball, en general d'una manera més fàcil que amb la tècnica 
electromecànica. A més, poden tenir una sèrie de fallades en determinats casos que encara no són 
gaire coneguts. Finalment, poden rebre influències importants d'altres fenòmens a què els 
components electromecànics són insensibles com, per exemple: camps magnètics, descàrregues 
electrostàtiques, calor, puntes de tensió a la xarxa, microtalls de tensió, etc. 
 
Per tant, els equips electrònics programables no s'han d'utilitzar per a les funcions d'aturada 
d'emergència de categoria 0 (aturada per supressió immediata de l'alimentació d'energia en els 
accionadors de la màquina). Encara que, en principi, aquests equips es poden utilitzar per a les 
funcions d'aturada d'emergència de categoria 1 (aturada amb utilització de l'energia en els 
accionadors i supressió posterior de l'energia en els dits accionadors després d'aconseguir 
l'aturada) i per a qualsevol altra funció d'aturada relacionada amb la seguretat, és preferible 
utilitzar components electromecànics cablejats (és a dir, que la funció d'aturada no depengui 
exclusivament del funcionament de l'equip electrònic programable). Això no exclou la utilització 
d'equips electrònics programables per controlar, comprovar o reforçar les dites funcions. No obstant 
això, els dits equips no han d'impedir el funcionament correcte de les funcions de seguretat. 
 
NOTA 1: 
En situacions en què es pot produir un accident important a causa del mal funcionament del 
sistema de comandament, actualment s'accepta que és difícil determinar amb un cert grau de 
certesa fins a quin punt es pot confiar en el funcionament correcte d'un equip electrònic 
programable d'un sol canal. 
 



Mentre duri aquesta situació, no és prudent confiar exclusivament en el funcionament correcte 
d'aquests dispositius d'un sol canal (per a més informació, vegeu la norma UNE-EN 60204-1). 
 
NOTA 2: 
Si s'utilitza un equip electrònic programable per fer funcions de seguretat, en situacions en què 
es pot produir un accident important (lesions greus, molt greus o fins i tot la mort), s'han de complir 
uns requisits molt especials (utilització de sistemes redundants, utilització de la diversitat, 
autocontrol, etc.). En el cas de determinades aplicacions de risc elevat com, per exemple, 
comandaments de premses, cremadors, etc., aquest tipus d'equips normalment se sotmeten a 
assaigs en laboratoris o organismes reconeguts a aquest fi, que emeten el certificat corresponent. A 
més, s'han de respectar els requisits específics de muntatge, instal·lació, programació, etc., accions 
que només pot dur a terme personal especialitzat. 
 
Per aquests i per altres motius, aquesta situació es pot ampliar al comandament dels sistemes 
hidràulics i pneumàtics (quan hi són utilitzats amb funcions de seguretat com, per exemple, 
l'aturada d'un accionador), a les vàlvules proporcionals i/o a les servovàlvules. Per tant, si els 
accionadors estan controlats per servovàlvules o per vàlvules proporcionals i una fallada en el sistema 
de comandament pot donar lloc a un accident important, per exemple, per causa del moviment 
inesperat de l'accionador, s'han de preveure els mitjans necessaris per mantenir o situar l'accionador 
en una posició segura. En general, aquest requisit es pot aconseguir amb una altra vàlvula que, 
col·locada en sèrie amb la servovàlvula o amb la vàlvula proporcional, garanteixi una aturada segura 
de l'accionador. 
 
A.5 Enclavaments de protecció entre diferents operacions i moviments contraris 
 
Si l'execució errònia d'una seqüència de determinats elements o de determinades funcions de 
l'equip de treball pot donar lloc a esdeveniments perillosos, s'han de preveure els enclavaments 
necessaris per garantir que els dits elements o funcions es duguin a terme de manera coordinada. 
 
NOTA: 
Exemples d'aquesta coordinació: evitar l'entrada simultània de contactors en estrella i en triangle per 
a l'arrencada d'un motor o de relés que ordenen moviments contraris, etc. 
 
A.6 Selecció de les diverses formes de funcionament o de comandament d'un equip de treball 
 
Quan un equip de treball pot funcionar segons diverses formes de comandament o de 
funcionament i el canvi en una o una altra forma de comandament o de funcionament pot 
donar lloc a perills o a situacions perilloses de diferent nivell de risc, cal dotar-lo d'un dispositiu 
que permeti seleccionar les diferents formes de comandament o de funcionament i que es 
pugui bloquejar en cada posició mitjançant una clau. Aquest dispositiu es pot substituir per altres 
mitjans amb una eficàcia semblant (per exemple, codis d'accés). 
 
NOTA: 
Aquest pot ser el cas d'un robot en què la protecció en funcionament automàtic consisteix en un 
resguard perimetral amb una porta d'accés enclavada; en passar a la forma de funcionament 
"reglatge" amb un comandament de botonera portàtil, l'operador està sotmès a un nivell de risc 
superior, ja que l'enclavament de la porta d'accés està anul·lat i l'operari es troba a prop del robot amb 
mesures preventives alternatives com, per exemple, comandament sensitiu, control de la velocitat, 
dispositiu de validació de dues posicions i aturada d'emergència. En aquest cas, el selector s'ha de 
poder bloquejar en cada posició de mode de funcionament (automàtic, reglatge...). 
 
Cada forma de comandament o de funcionament ha d'anar associada a les mesures 
preventives pertinents; en la mesura en què sigui possible, la selecció del mode de funcionament o 
de comandament ha d'implicar automàticament l'entrada de les mesures preventives adequades. 
 
NOTA: 
Això vol dir, per exemple, que: 
 
- Si la protecció associada a un equip de treball en funcionament automàtic és un resguard mòbil amb 
enclavament i la protecció associada en funcionament "reglatge", amb el resguard obert, és un 



comandament sensitiu i velocitat reduïda, l'equip de treball només podrà treballar en automàtic amb el 
resguard tancat i el selector en posició d'automàtic i, en seleccionar "reglatge", els elements perillosos 
només es podran governar des del lloc de comandament seleccionat, en les condicions previstes. 
 
- Si una premsa està prevista perquè funcioni en marxa contínua i cop a cop, en seleccionar la marxa 
contínua s'ha d'activar automàticament (si és possible) el sistema de protecció adequat (per exemple, 
una barrera fotoelèctrica) o, almenys, la premsa no ha de funcionar fins que el sistema de protecció 
corresponent estigui en posició de seguretat (per exemple, un resguard amb enclavament que 
protegeixi la zona d'operació). En seleccionar la forma de funcionament cop a cop, ha d'entrar 
automàticament el sistema de protecció adequat per a aquesta forma de funcionament (per exemple, 
un dispositiu de comandament a dues mans, o la mateixa barrera fotoelèctrica juntament amb un 
comandament a pedal). 
 
En la posició seleccionada quedaran anul·lades totes les altres formes de comandament o de 
funcionament. 
 
NOTA: 
Això vol dir, per exemple, que en seleccionar el mode de funcionament "reglatge": 
 
- l'equip de treball no podrà funcionar en automàtic, 
- ni rebre ordres d'un lloc de comandament de major nivell (per exemple, el comandament central, en 
el cas que l'equip de treball formi part d'un conjunt d'equips), 
- ni ser comandat des d'un lloc de comandament no seleccionat (és a dir, que l'equip no pugui ser 
comandat simultàniament des de la botonera portàtil del robot i des d'un altre lloc, per exemple). 
 
A.7 Prevenció dels perills generats en sobrepassar certs límits 
 
En determinats equips de treball, sobrepassar uns límits establerts pot originar perills per a les 
persones. Són exemples d'aquests límits: 
 
- El límit de pressió en un recipient sotmès a pressió. 
- El límit de temperatura en un reactor. 
- El límit de velocitat en una rectificadora o en un esmeril fix. 
- El límit de recorregut o de final de cicle en una màquina (aturada en punt mort superior d'una 
premsa excèntrica en funcionament cop a cop, quan s'alimenta o s'extreu manualment la peça). 
 
En aquests casos s'han de prendre les mesures preventives adequades per garantir que no se 
superin aquests límits; aquestes mesures han de ser adequades al nivell de risc que presenta la 
situació perillosa considerada. 
 
A.8 Acció mecànica positiva 
 
Quan un component mecànic, en desplaçar-se, arrossega inevitablement un altre component, ja sigui 
per contacte directe o per mitjà d'elements rígids, es diu que aquests components estan units de 
forma positiva (o positivament). Igualment, s'aplica a un component que s'oposa, per la seva 
presència, a qualsevol moviment d'un altre component. 
 
Al contrari, quan un component mecànic, en desplaçar-se, permet que un altre es desplaci lliurement 
(per gravetat o per la força d'una molla, etc.), no hi ha cap acció mecànica positiva del primer sobre el 
segon. 
 
Aquest principi s'utilitza per evitar tant com sigui possible les fallades que poden derivar de l'actuació 
defectuosa d'un element sobre un altre. Són exemples d'aquest principi l'actuació directa d'una partida 
sobre un detector de posició i l'actuació directa de l'òrgan d'accionament de l'interruptor de posició 
sobre els contactes normalment tancats (contactes d'obertura). 
 
A.9 Fiabilitat dels components 
 
El principi d'augmentar la fiabilitat dels components pretén evitar la probabilitat de fallada en unes 
condicions de funcionament determinades i durant la vida prevista d'utilització. En general, 



s'aconsegueix elegint components que suportin àmpliament les pertorbacions i els esforços a què 
estaran sotmesos en les condicions d'ús previst, com ara les influències ambientals, és a dir: xocs, 
vibracions, fred, calor, humitat, pols, substàncies agressives, electricitat estàtica i camps elèctrics i 
magnètics. 
 
B. Categories de les parts dels sistemes de comandament relatives a la seguretat 
 
Quan calgui dissenyar o elegir una part del sistema de comandament o un dispositiu de protecció, 
s'ha de tenir en compte la probabilitat de fallades i actuar en conseqüència. Des del punt de vista de 
seguretat i de justificació econòmica, la resistència a fallades de les parts dels sistemes de 
comandament amb funcions de seguretat (inclosos els dispositius de protecció que hi estan associats) 
ha de ser proporcional al nivell de risc deduït de l'avaluació de riscos. Quant als dispositius de 
protecció, també cal tenir en compte que hi ha d'haver una correspondència entre la resistència a 
fallades dels dispositius de protecció i la part del sistema de comandament de l'equip de treball que 
garanteix la funció de seguretat. 
 
A continuació es proposen diversos nivells de resistència a fallades de les parts o els dispositius dels 
sistemes de comandament relatius a la seguretat, que poden ser aplicables a màquines usades.3 
Aquests nivells s'expressen en forma de categories. Aquestes categories coincideixen bàsicament 
amb la classificació que estableix la norma UNE-EN 954-1, pel fet que la dita classificació és 
raonablement clara, alguns dels seus conceptes són coneguts des de fa temps i, a més, és la que 
s'utilitza actualment per a l'oferta de dispositius o sistemes de protecció i, per tant, s'ha de tenir en 
compte en el cas que calgui implantar aquests dispositius o sistemes en màquines usades. 
 
D'altra banda, és absolutament necessari que en tots dos casos (màquines noves subjectes al 
marcatge CE i màquines usades) es manegin els mateixos conceptes, encara que una altra qüestió 
molt diferent és aconseguir en les màquines antigues els mateixos nivells de resistència a fallades 
que en les màquines modernes. 
 
Aquestes categories es defineixen qualitativament i només són comparables quan els sistemes estan 
dissenyats i construïts amb components de la mateixa tecnologia. Així, si s'utilitza la tecnologia 
mecànica, es poden obtenir nivells alts de resistència a fallades amb un sol element, sense aplicar 
sistemes redundants (que de vegades no es poden aplicar), sempre que l'element en qüestió 
resisteixi tots els esforços i les condicions ambientals sense patir un deteriorament que pugui anul·lar 
la seva funció. Per exemple: un eix o un sistema d'enclavament de clau captiva o de clau atrapada 
(per a més informació sobre sistemes d'enclavament, vegeu la norma UNE-EN1088) pot donar el 
nivell de resistència més alt a fallades. No obstant això, quan es vol comparar la resistència a fallades 
en tecnologia electromecànica (mitjançant relés), s'obté una major resistència aplicant un sistema 
redundant que no pas aplicant un sistema realitzat amb un sol element, sempre que els elements 
tinguin aproximadament la mateixa fiabilitat i la redundància no sigui anul·lada per una única fallada. 
 
Quan es fa servir la tecnologia electromecànica, pneumàtica, hidràulica o, fins i tot, electrònica, la 
resistència a fallades es basa en la fiabilitat dels seus components i en l'estructura del sistema. 
 
B.1 Requisits generals per a totes les categories 
 
En la mesura que sigui possible, les diferents parts dels sistemes de comandament relatives a la 
seguretat o dels components dels sistemes de protecció han de ser adequades a l'ús previst i ser 
capaces de resistir les sol·licitacions internes o externes a què puguin estar sotmeses, d'acord amb el 
dit ús. Això vol dir, per exemple, que els components han de ser adequats per a ús industrial, si 
aquesta és la seva aplicació. Concretament, han de ser adequats per a la tensió o la pressió de 
servei, la intensitat que hagin de suportar, les vibracions, els ambients inflamables o explosius, o tenir 
un grau de protecció de l'embolcall (IP) adequat a la presència de líquids, pols, etc. 
 
Durant el muntatge i la instal·lació s'han d'utilitzar, en tant que sigui possible, principis i components 
d'eficàcia provada per a aplicacions de seguretat que, generalment, estan expressats en les normes 
                                                           
3 Les categories dels sistemes de comandament normalment són aplicables a les màquines, encara que pot 
haver-hi aplicacions en altres equips de treball en què sigui necessari, per a la seguretat dels dits equips, 
controlar diversos paràmetres com ara la temperatura, els nivells, els cabals, les pressions, etc. En aquests 
casos també s'haurien d'aplicar les dites categories. 



que els afecten. Per exemple:  
 
- Protecció dels circuits contra les conseqüències de les fallades a massa. 
- Protecció contra sobreintensitats i, si cal, contra sobrecàrregues; 
- Utilització del principi d'acció mecànica positiva en el muntatge de detectors de posició, selectors, 
etc. 
 
B.2 Categoria 1, amb manteniment preventiu (Categoria 1 + MP) 
 
La categoria 1 suposa que la fallada o l'avaria d'un component pot donar lloc a la pèrdua de la 
funció de seguretat. Aquest és el menor nivell de seguretat acceptable (vegeu els exemples de les 
figures H5 i H6). 
 
NOTA 1: 
En general, com menys components tingui el sistema, més fiable serà. Així, per exemple, un resguard 
que actua directament, segons el mode positiu, sobre l'element de potència (vàlvula de pas del fluid a 
l'accionador -cilindre-) és millor i més fiable que si actua sobre una vàlvula de pilotatge de la vàlvula 
de tall. 
 
A més de complir els requisits de la categoria 1, es requereix un manteniment de les parts del 
sistema de comandament relatives a la seguretat que sigui preventiu, periòdic i dut a terme per 
personal competent. Aquest manteniment ha d'incloure els dispositius de protecció per evitar i/o 
detectar les fallades que el sistema de comandament no detecta i que, si s'acumulen sense ser 
detectades, poden desencadenar un esdeveniment perillós. 
 
Així mateix, el dit manteniment s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant de l'equip o de la 
màquina (si n'hi ha). En el cas que no existeixin aquestes instruccions, els resultats de l'avaluació del 
risc permetran determinar i establir per escrit: 
 
- els elements que s'han de verificar i la manera de fer-ho; 
- la periodicitat de les verificacions, 
- qui ha de fer-les (qualificació). 
 
Per deixar constància de les revisions fetes, cal registrar-les en un llibre de manteniment, indicant-hi 
la revisió efectuada i, especialment, els elements que han estat revisats, els que han estat substituïts, 
les proves fetes, etc., amb la data i la signatura de les persones que hagin fet el manteniment i el 
vistiplau dels delegats de prevenció. 
 
NOTA 2: 
En general, en el cas de les màquines antigues només és factible aconseguir la categoria 1+MP per a 
situacions de risc com les que descriuen les figures H5 i H6 o per a nivells de risc equivalents. 
 
Exemples de categoria 1 
 
a) La figura H5 mostra un exemple de maniobra de categoria 1 per a l'enclavament entre un 
resguard mòbil i el motor d'accionament d'un element perillós i aturada d'emergència. 

 
- Descripció del funcionament 
 
Quan el resguard està tancat i l'òrgan d'accionament de l'aturada d'emergència està 
desbloquejat, es pot engegar el motor mitjançant una maniobra de marxa/aturada clàssica; amb 
la màquina en marxa, quan el resguard s'obre trepitja el detector de posició SQ1, que deixa 
sense alimentació la bobina del contactor KM1, i ordena l'aturada del motor. El mateix passa si 
s'actua sobre el polsador d'aturada d'emergència SB1 que, a més de quedar bloquejat en posició 
d'obert, separa immediatament el motor de les seves fonts d'energia. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Protecció de la maniobra contra sobreintensitats; protecció del motor (i del contactor) contra 
sobrecàrregues i curtcircuits tan ajustada com sigui possible. 



 
- Protecció contra els esdeveniments perillosos derivats de la posada a massa del circuit de 
comandament (alimentació del circuit de comandament a través d'un transformador de separació 
de circuits, connexió de les masses al circuit de protecció equipotencial i connexió del comú de 
les bobines alimentades pel transformador al dit circuit). 
 
- La caiguda i el restabliment posterior de l'energia no dóna lloc a una arrencada intempestiva del 
motor, ja que el contactor KM1 cau i cal una acció voluntària per tornar a engegar el motor. El 
mateix passa si s'obre el resguard amb la màquina en marxa. En general, el motor no s'ha de 
poder posar en marxa pel simple fet de tancar el resguard (excepte en casos molt concrets). 
 
- Protecció contra ponts entre conductors (pont 1-3) que podrien anul·lar l'acció del detector de 
posició (si es produeix el dit pont, en obrir l'interruptor mitjançant el resguard es provoca un 
curtcircuit a través del seu contacte normalment obert unit a terra, llençant tota la maniobra). 
 
- Arrencada del motor (condició perillosa) aconseguida aportant energia al contactor. 
 
- El resguard mòbil actua segons el mode positiu sobre el detector de posició (acció mecànica 
positiva). 
 
- Detector de posició i polsador d'aturada d'emergència de maniobra positiva d'obertura 
(l'obertura dels seus contactes és mecànica directa). 
 
- Muntatge del resguard i del detector de manera que el seu accionament recíproc sigui tan fiable 
com sigui possible (per a més informació sobre els requisits de muntatge, vegeu la norma UNE-
EN 1088). 
 
- Muntatge del resguard respectant les distàncies de seguretat per impedir l'accés a la zona 
perillosa quan està tancat. 
 

 
 

Figura H5. Exemple de maniobra de categoria 1 per a l'enclavament entre un resguard mòbil i el 
motor d'accionament d'un element perillós, amb aturada d'emergència (maniobra parcial). 

 
- Exemples de fallades que poden anul·lar l'enclavament 
 
- Fallades en el guiatge o en el joc del resguard que impedeixen que el contacte tancat del 
detector de posició s'obri. 
 
- Pèrdua de subjecció, o ruptura, de la lleva del detector. 



 
- Contactor enganxat o embussat. 
 
- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses, a què s'accedeix esporàdicament (per exemple, algunes/poques vegades a 
la setmana), amb possibilitat de lesions greus, en què el perill i el risc conseqüent són fàcilment 
perceptibles (per exemple, si en obrir un resguard falla l'enclavament, els mecanismes mòbils 
són fàcilment perceptibles i/o les conseqüències del seu moviment són evidents, o la seva 
velocitat és prou baixa perquè sigui fàcil evitar l'accident...). 
 

b) La figura H6 mostra un exemple de maniobra de categoria 1 per a l'enclavament entre un 
resguard mòbil i un accionador hidràulic. 
 

- Descripció del funcionament 
 
El resguard mòbil actua sobre una vàlvula de tres vies i dues posicions. Aquesta vàlvula envia la 
pressió de pilotatge a la vàlvula antiretorn pilotada. Quan el resguard està tancat, la vàlvula de 
tres vies i dues posicions està accionada per la molla de recuperació i deixa passar la pressió de 
pilotatge a la vàlvula antiretorn pilotada, per la qual cosa aquesta s'obre i permet el pas de l'oli a 
pressió al circuit de l'accionador. En obrir el resguard, la vàlvula de tres vies tanca l'entrada de 
l'oli a pressió per al pilotatge de la vàlvula antiretorn i posa a tanc la pressió existent a la 
canonada de pilotatge; a continuació, la vàlvula antiretorn es tanca i, així, impedeix el pas de l'oli 
a pressió al circuit de l'accionador. 

 

 
 

Figura H6. Exemple de maniobra de categoria 1 per a l'enclavament entre un resguard mòbil i un 
accionador hidràulic (maniobra parcial). 

 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Ús d'un filtre al circuit hidràulic que evita, tan com sigui possible, embussos i desgast a les 
vàlvules deguts a la brutícia, amb indicador del seu colmatat. 
 
- Accionament positiu de la vàlvula antiretorn, ja que la posició perillosa de la vàlvula (obertura) 
s'obté aportant energia. 
 
- Vàlvula de tres vies i dues posicions d'accionament positiu. 
 
- El resguard mòbil actua segons el mode positiu sobre la vàlvula de tres vies i dues posicions 



(acció mecànica positiva). 
 
- Muntatge del resguard i de la vàlvula de manera que el seu accionament recíproc sigui tan 
fiable com sigui possible (vegeu la norma UNE-EN 1088). 
 
- Muntatge del resguard respectant les distàncies de seguretat per impedir l'accés a la zona 
perillosa quan està tancat. 
 
- Exemples de fallades que poden anul·lar l'enclavament 
 
- Embussos a la vàlvula antiretorn en posició d'obertura. 
 
- Fallades en el guiatge o en el joc del resguard que impedeixen l'accionament de la vàlvula de 
tres vies i dues posicions. 
 
- Pèrdua de subjecció, o ruptura, de la lleva d'accionament de la vàlvula de tres vies i dues 
posicions... 
 
- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses, a què s'accedeix esporàdicament (per exemple, algunes/poques vegades a 
la setmana), amb possibilitat de lesions greus, en què el perill i el risc conseqüent són fàcilment 
perceptibles (per exemple, si en obrir un resguard falla l'enclavament, els mecanismes mòbils 
són fàcilment perceptibles i/o les conseqüències del seu moviment són evidents, o la seva 
velocitat és prou baixa perquè sigui fàcil evitar l'accident). 
 

B.3 Categoria 2 
 
A més de complir els requisits de la categoria 1, en la categoria 2 s'utilitza un sistema automàtic per 
detectar el bon funcionament de les parts del sistema de comandament amb funcions de 
seguretat, incloses les parts relacionades amb els dispositius de protecció, a intervals regulars 
i com a mínim una vegada per torn (8 hores) en engegar la màquina. En el cas que es detecti 
una fallada, se senyalitza o s'impedeix la nova posada en marxa de l'equip de treball fins que la 
fallada sigui reparada (vegeu els exemples de les figures H7 i H8). 
 
NOTA: 
En general, aquest sistema només s'ha utilitzat parcialment en màquines antigues, per exemple, per 
detectar algunes fallades com a condicions prèvies a l'arrencada de la màquina. 
 
Exemples de categoria 2 
 
a) La figura H7 mostra un exemple de maniobra de categoria 2 per a l'enclavament entre un 
resguard i el motor d'accionament de l'element perillós. 
 

Descripció del funcionament 
 
Aquest esquema permet la posada en tensió general de la maniobra de comandament de la 
màquina i, per una altra banda, permet l'arrencada i l'aturada del motor de l'element perillós.  
 

Per posar en tensió la maniobra de la màquina s'han de complir les condicions següents: 
 
- L'interruptor magnetotèrmic Q1 de protecció del motor ha d'estar tancat; així, un dels seus 
contactes auxiliars permet l'alimentació de la maniobra. 
- El polsador d'aturada d'emergència SB1 ha d'estar desbloquejat. 
- El resguard ha d'estar obert perquè, mitjançant el contacte normalment obert del detector de 
posició SQ1, s'alimenti la bobina del relé auxiliar KA3 i, mitjançant el contacte normalment 
tancat del detector de posició, es desconnecti la bobina del relé auxiliar KA2. 
 

En aquestes condicions es pot donar tensió a la resta de la maniobra mitjançant el polsador SB3, 
amb la qual cosa s'alimenta la bobina del contactor KA1. L'arrencada del motor M només és 



possible si es tanca el resguard i s'acciona el polsador de posada en marxa del motor SB5. En 
tancar el resguard s'alimenta la bobina del relé auxiliar KA2 i es desconnecta la bobina del relé 
auxiliar KA3, la qual cosa permet la posada en marxa del motor. Mentre no es dugui a terme una 
aturada general de la màquina en canviar de torn de treball, mitjançant el polsador SB2, el 
resguard es pot obrir i tancar diverses vegades sense necessitat de rearmar tota la maniobra. 
 
Quan es torni a arrencar la màquina, cal repetir el procés descrit, la qual cosa obliga a obrir i 
tancar el resguard, de manera que es verifica el dispositiu d'enclavament. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
A més d'aplicar pràcticament els mateixos que en l'exemple similar de la figura H5 (categoria 1), 
en aquest esquema s'han aplicat els següents: 
 

- Els possibles ponts entre els conductors que van del detector de posició als relés KA2 i KA3 
es detecten amb l'alimentació encreuada dels relés, la qual cosa evita que els dits ponts 
puguin anul·lar la funció del detector de posició. Així, doncs: 
 
a) Un pont entre 1 i 2 o entre 3 i 4 origina un curtcircuit entre 1 i 4 en obrir el resguard, 
llençant tota la maniobra. 
b) Un pont entre 1 i 4 dóna lloc a un curtcircuit. 
c) Un pont entre 1 i 3 o entre 2 i 4 dóna lloc a una activació permanent del relé KA2 o del relé 
KA3; aquests estats fixos són detectats per la maniobra (per exemple, si KA3 queda activat 
permanentment, el motor no es podrà engegar, i si KA2 queda activat permanentment, no es 
podrà engegar la maniobra general de la màquina). 
d) Un pont entre 2 i 3 no activa simultàniament els relés KA2 o KA3, ja que els relés s'activen 
aproximadament al 85% de la tensió d'alimentació i, a causa del dit pont, la tensió a les 
bobines és del 50%; per tant, no es podrà engegar el motor o no es podrà alimentar KM1 i, a 
més, en obrir el resguard es produirà un curtcircuit, que fondrà el fusible. 

 
 

Figura H7. Exemple de maniobra de categoria 2 per a l'enclavament entre un resguard i el motor 
d'accionament de l'element perillós (maniobra parcial). 

 
 - Els ponts o les fallades a massa donen lloc a curtcircuits (1 o 3) o a estats permanents 
d'accionament (per exemple, alimentació permanent de KA3 que és detectada per la 
maniobra). 
 
- Els contactes dels relés auxiliars mitjançant els quals es detecten les fallades són (han de 



ser) de maniobra positiva d'obertura, de manera que, si el contacte normalment tancat es 
queda enganxat, no es pugui tancar el contacte normalment obert i viceversa; a més cal 
garantir, en les condicions més desfavorables, una distància mínima de 0,5 mm entre 
contactes d'un element de contacte. D'acord amb la maniobra, el relé ha de passar 
necessàriament per les dues posicions (activat/desactivat) i, per tant, si el relé es queda en 
una d'elles, no es podrà efectuar la seqüència en què intervé l'altra posició del relé. 

- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses, a què s'accedeix regularment (per exemple, algunes/poques vegades en 
cada torn per dur a terme operacions de neteja, desembussament de peces, etc.), amb 
possibilitat de lesions greus, en què el perill és fàcilment perceptible (per exemple, si en obrir un 
resguard falla l'enclavament, els mecanismes mòbils són fàcilment perceptibles). 
 

b) La figura H8 mostra un exemple de maniobra de categoria 2 per a l'enclavament entre un 
dispositiu de protecció optoelectrònic (AOPD) i el motor d'accionament d'una bobinadora. 
 

- Descripció del funcionament 
 
El sistema consisteix en un o diversos feixos fotoelèctrics independents formats per un emissor i 
un receptor, que formen una barrera immaterial, i serveix per detectar l'entrada d'una persona en 
la zona perillosa (en principi no s'ha de col·locar un sol feix sinó diversos, per evitar que es 
puguin eludir fàcilment, i posar-los la distància de seguretat adequada). Consta d'un autòmat 
programable (PLC) que, a més d'estar implicat en la maniobra de comandament de la màquina, 
s'utilitza per verificar periòdicament el sistema de l'enclavament.  

 
 
Figura H8. Exemple de maniobra de categoria 2 per a l'enclavament entre un dispositiu de protecció 

optoelectrònic (AOPD) i el motor d'accionament d'una bobinadora (maniobra parcial). 
 

Per permetre la posada en marxa del sistema, el PLC verifica la condició inicial que els contactes 
dels relés auxiliars KA3 (relé auxiliar per a arrencada del motor), KA2 i KA2' (relés auxiliars de 
sortida dels feixos optoelectrònics) estiguin tancats (les bobines corresponents no estan 
alimentades). Si es compleix aquesta condició, per engegar el sistema cal accionar l'òrgan de 
posada en marxa SB1; així s'alimenta KA1 i, al seu torn, es transmet el senyal al PLC. Si es 
compleixen totes les condicions inicials, la sortida S 1.0 del PLC autoalimenta el relé auxiliar KA1 
i aquest, al seu torn, permet l'alimentació dels emissors dels feixos fotoelèctrics El i E2 a través 
de la sortida S 1.2 del PLC. Quan els receptors R1 i R2 reben el senyal, activen els relés 
auxiliars KA2 i KA2' i envien aquest senyal a les entrades de l'autòmat E 1.1 i E 1.1'; aquesta 
condició permet tallar l'alimentació de KA1 de la sortida de l'autòmat i tallar l'altra via 
d'alimentació del KA1 a través del contacte de KA2, que s'ha obert en entrar el relé. Una vegada 



ha caigut el relé KA1, el seu contacte normalment tancat permet l'alimentació del relé auxiliar 
KA3, que és el que permet la marxa del motor d'accionament de la bobinadora. Si els feixos es 
tallen amb el motor en marxa, cauen el relé KA2 i KA2', enviant el senyal corresponent a 
l'autòmat, que talla la sortida S 1.1 fent caure el relé KA3, que ordena l'aturada del motor (tall per 
un canal); l'alimentació de KA3 també es talla directament mitjançant qualsevol dels contactes 
dels relés KA2 i/o KA2' (tall per un altre canal). 
 
L'ordre d'aturada SB2 també tallaria, per dos canals, l'alimentació de la sortida S 1.2 i, per tant, 
l'alimentació dels emissors E1 i E2, la qual cosa provocaria el tall de les sortides dels receptors 
R1 i R2 i aquests, al seu torn, dels relés KA2 i KA2', que tallen els senyals de les entrades E 1.1 i 
E 1.1' del PLC. La maniobra verifica en la posada en marxa els relés auxiliars KA1, KA2, KA2' i 
KA3; a més, verifica el funcionament dels emissors i receptors E1, E2, R1 i R2. Les fallades de 
KA3, R1 i R2 entre controls anul·larien totalment o parcial la funció de seguretat. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Protecció de la maniobra contra sobreintensitats. 
 
- Protecció contra els esdeveniments perillosos derivats de la posada a massa del circuit de 
comandament (alimentació del circuit de comandament a través d'un transformador de separació 
de circuits, connexió de les masses al circuit de protecció equipotencial i connexió del comú dels 
receptors/emissors i de les bobines alimentades pel transformador al dit circuit).Les entrades i les 
sortides de l'autòmat també ha d'estar posades a terra. 
 
- Els relés auxiliars mitjançant els quals es detecten les fallades són (han de ser) de maniobra 
positiva d'obertura, amb contactes units. 
 
- Hi ha els enclavaments adequats per complir la funció de seguretat correctament. 
 
- Les parts de la maniobra de comandament amb funcions de seguretat no depenen 
exclusivament de l'autòmat. Així, per exemple, l'aturada talla directament l'alimentació de la 
sortida S1.2 i, per tant, l'alimentació dels emissors, la qual cosa provoca la caiguda dels relés 
KA2 i KA2'; a més, en tallar la sortida S1.2, l'autòmat talla la sortida S1.1, la qual cosa fa caure el 
relé KA3; en passar pels feixos, la sortida al relé KA3 es talla per dos canals independents, un a 
través de l'autòmat en desactivar la sortida S1.1 i un altre en caure els relés KA2 i KA2'. 

 
NOTA 1: 
Els feixos optoelectrònics han de ser conformes al tipus 2, segons la norma EN 61496-1 i prEN 
61496-2. 
 
NOTA 2: 
La maniobra requereix un dispositiu de rearmament, que ha d'estar col·locat en un lloc segur i de 
manera que no es pugui accionar des de l'interior de la zona perillosa. 
 

- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses, a què s'accedeix regularment (per exemple, algunes/poques vegades en 
cada torn per dur a terme operacions de neteja, desembussament de peces, alimentació, etc.), 
amb possibilitat de lesions greus, en què el perill és fàcilment perceptible (per exemple, aplicació 
com a sistema de protecció a la zona de bobinatge o desbobinatge d'una talladora longitudinal de 
fleix que gira a poca velocitat, ja que si falla el sistema d'enclavament, els elements mòbils –
bobina girant– són fàcilment perceptibles). 
 

B.4 Categoria 3 + MP 
 
Amb la categoria 3 s'ha de complir que una sola fallada o avaria d'un component no doni lloc a 
la pèrdua de la funció de seguretat. Això implica, generalment, l'ús de sistemes redundants (vegeu 
els exemples de les figures H9 a H12). 
 
Algunes fallades són detectades per la pròpia maniobra de comandament, però no totes ho 



són. En conseqüència, una acumulació de fallades no detectades pot donar lloc a la pèrdua de 
la funció de seguretat. 
 
És imprescindible que una sola fallada no anul·li la redundància (els dos canals simultàniament). 
 
El manteniment preventiu (MP) requereix que, a més de complir els requisits de la categoria 3, es 
dugui a terme un manteniment preventiu per evitar i/o detectar les fallades que el sistema no detecta 
(vegeu l'apartat B.2). 
 
NOTA 1: 
En general, en màquines antigues, aquesta és la categoria mínima acceptable quan el risc és 
elevat, ja que és raonablement assolible i econòmicament justificable. És el cas, per exemple, de: 
- les premses mecàniques (excèntriques o de fusell) utilitzades per al treball de materials en fred, 
amb alimentació i/o extracció manual de la peça; 
- les premses hidràuliques per al treball de materials en fred, com les premses per a metalls; 
- les premses per treballar cautxú o plàstic per compressió, amb alimentació i/o extracció manual 
de la peça, 
- les injectores per a cautxú, plàstic o metall injectat. 
 
NOTA 2: 
Es considera treball en fred aquell en què l'operador pot col·locar o retirar el material que s'ha de 
processar o que s'ha processat amb les mans nues i sense perill de patir cremades. 
 
Exemples de categoria 2 
 
a) La figura H9 mostra un exemple de maniobra de categoria 3 per a l'enclavament entre un 
resguard i el motor d'accionament d'un element perillós. 
 

- Descripció del funcionament 
 
En aquest cas, l'element perillós és accionat pel motor M. Es tracta d'una maniobra senzilla de 
posada en marxa/aturada del motor, associada a l'enclavament entre el resguard i 
l'arrencada/aturada del motor. Consta d'un contacte Q1, associat a l'interruptor magnetotèrmic de 
protecció del motor, que impedeix la posada en tensió de la maniobra si l'interruptor no està 
connectat a la línia del motor i que desconnecta tota la maniobra quan actua el relé tèrmic de 
l'interruptor. La maniobra, a més, disposa d'un polsador d'aturada d'emergència SB1, amb el 
bloqueig corresponent, un polsador d'aturada SB2 i un altre de posada en marxa SB3 i dos 
interruptors de posició SQ1 i SQ2, un de maniobra positiva d'obertura accionat segons el mode 
positiu i l'altre segons el mode no positiu, que tallen o permeten l'alimentació de les bobines dels 
dos contactors KM1 i KM2 que, al seu torn, tallen en sèrie l'alimentació del motor M. Per engegar 
el motor M, abans cal tancar el resguard, la qual cosa permet l'alimentació de les bobines dels 
contactors KM1 i KM2; després, en ordenar la posada en marxa, s'alimenten les bobines de KM1 
i KM2 i el motor s'engega amb el resguard tancat. Si, per qualsevol motiu s'obre el resguard, els 
detectors de posició tallen l'alimentació de les bobines dels contactors i el motor s'atura. El motor 
també es pot parar sense obrir el resguard mitjançant la maniobra de posada en marxa/aturada 
del motor. 



 
 

Figura H9. Exemple de maniobra de categoria 3 per a l'enclavament entre un resguard i el motor 
d'accionament d'un element perillós (maniobra parcial). 

 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Protecció de la maniobra contra sobreintensitats; protecció del motor contra sobrecàrregues i 
curtcircuits tan ajustada com sigui possible (evitar, tant com sigui possible, el colpeig simultani de 
tots dos contactors). 
 
- Protecció contra els esdeveniments perillosos derivats de la posada a massa del circuit de 
comandament (alimentació del circuit de comandament a través d'un transformador de separació 
de circuits, connexió de les masses al circuit de protecció equipotencial i connexió del comú de 
les bobines alimentades pel transformador al dit circuit). 
 
- El resguard actua sobre dos detectors de posició, l'un accionat segons el mode positiu i l'altre 
segons el mode no positiu. 
 
- Un detector de posició i el polsador d'aturada d'emergència són de maniobra positiva 
d'obertura. 
 
- Muntatge del resguard, detectors de posició, etc., segons les Normes UNE-EN 1088 i UNE-EN 
294. 
 
- Exemples de fallades que no detecta la maniobra 
 
- Fallades a KM1 i/o KM2 (per exemple, si es queden tancats). 
 
- Fallades en els detectors de posició. Ponts entre els conductors dels detectors de posició, 
sense passar per terra. 
 
- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses a què s'accedeix sovint (per exemple, diverses o moltes vegades al dia), 
amb possibilitat de lesions greus, molt greus o fins i tot mortals. 
 

b) La figura H10 mostra un exemple de maniobra de categoria 3 per al comandament d'un cilindre 
hidràulic. 
 



- Descripció del funcionament 
 
El cilindre hidràulic és comandat per dues vàlvules direccionals de manera independent, per 
exemple, amb un resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament (no representat), les sortides del 
qual permeten alimentar YV1 i YV2, i així s'aconsegueix tancar el cilindre. L'obertura del cilindre, 
a final de cicle, es fa mitjançant la maniobra de comandament, amb el resguard tancat. L'obertura 
del resguard, durant el moviment de tancament del cilindre, ordena l'aturada d'aquest mitjançant 
les dues vàlvules direccionals. Si la inèrcia de tancament del cilindre és important, pot ser 
necessari dotar el sistema de vàlvules limitadores de pressió, de característiques especials, en 
els conductes que alimenten el cilindre. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- El circuit està protegit contra sobrepressions (vàlvula VLP) i està dotat de sistemes de filtratge 
que eviten, en principi, que les dues vàlvules es puguin embossar per una causa comuna 
(brutícia en el fluid). 
- Les vàlvules direccionals adopten la posició de tancament per molla quan cessa la tensió de 
comandament i/o la pressió de pilotatge en les dites vàlvules. 
 
- Exemples de fallades que poden anul·lar el sistema 
 
- Embús de la vàlvula de quatre vies i dues posicions, en la posició d'alimentació al cilindre. 
 
- La fallada de la vàlvula de quatre vies i dues posicions en qualsevol de les seves posicions, ja 
sigui per embús, per la ruptura de la molla de recuperació o per altres causes, probablement 
impedirà que s'iniciï un altre cicle. És a dir, si la vàlvula s'embussa en la posició de pujar, en 
principi no es podrà fer el cicle de baixar (excepte en casos molt concrets en què la posició de la 
vàlvula permeti el pas d'oli al distribuïdor). 
-  

 
Figura H10. Exemple de maniobra de categoria 3 per al comandament d'un cilindre hidràulic 

(maniobra parcial). 
 

- Exemples de fallades que no detecta la maniobra 
 
Especialment fallades a YV1 (vàlvula direccional en posició permanent de pas d'oli al cilindre), 
encara que, fins i tot en aquest cas, la vàlvula limitadora de pressió estaria treballant 
contínuament i, d'alguna manera, es podria detectar la fallada. 
 
- Utilització recomanada 



 
En zones perilloses a què s'accedeix sovint (per exemple, diverses o moltes vegades al dia), 
amb possibilitat de lesions greus, molt greus o fins i tot mortals. 
 

c) La figura H11 mostra un exemple de maniobra de categoria 3 per al moviment de tancament 
d'una premsa mitjançant una vàlvula proporcional. 

 
- Descripció del funcionament 
 
El primer sistema de tancament de l'alimentació de pressió al cilindre consta d'una servovàlvula 
YV1 que està governada pel sistema de comandament una vegada que el resguard està tancat. 
L'alimentació de les bobines de comandament de la servovàlvula es fa a través de dos detectors 
de posició, l'un s'acciona segons el mode positiu SQ2 i l'altre segons el mode no positiu SQ3. En 
obrir el resguard, la servovàlvula es col·loca en la posició de tancament de l'alimentació de 
pressió al cilindre hidràulic de la premsa mitjançant molles.  
 
El segon sistema de tancament és una vàlvula lògica YV3, que està governada per una 
electrovàlvula de quatre vies i dues posicions, la bobina de la qual s'alimenta a través del 
detector de posició SQ1. En tancar el resguard, s'alimenta la bobina de l'electrovàlvula YV2, amb 
la qual cosa aquesta posa a descàrrega la pressió de comandament de la vàlvula lògica YV3; 
aleshores la pressió del sistema obre la vàlvula lògica i permet l'alimentació de pressió a la 
servovàlvula. Si s'obre el resguard, l'alimentació de l'electrovàlvula YV2 cau i la pressió de 
pilotatge actua sobre una vàlvula lògica YV3 i ordena el tancament de l'alimentació de pressió. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- La servovàlvula i la vàlvula direccional adopten la posició de tancament per molla quan cau la 
tensió de comandament de les dites vàlvules. 
 
- Utilització de dos detectors de posició per a l'alimentació de les bobines de la servovàlvula, 
accionats l'un segons el mode positiu i l'altre segons el mode no positiu. 
 
- Detector de posició accionat segons el mode positiu per al comandament de la vàlvula que 
pilota la vàlvula lògica. 
 
- Tall de l'alimentació de les bobines per part d'un circuit extern al de la maniobra de 
comandament de la servovàlvula (targeta de comandament, autòmat). 
 
- La maniobra de tancament del cilindre no s'encarrega exclusivament a la maniobra de la 
servovàlvula. 
 
- La funció de seguretat de tancament de la vàlvula lògica s'aconsegueix principalment amb la 
pressió del circuit; si cau la pressió al circuit hidràulic, no hi haurà pressió al cilindre i, per tant, 
tampoc no es produiran moviments perillosos. 
 
- Exemples de fallades que poden anul·lar el sistema 
 
- Fallada de la vàlvula lògica en posició d'obertura (que no detecta el sistema) per causes 
diverses, com ara la fallada en la pressió de pilotatge, l'embús de la vàlvula de pilotatge en 
descàrrega, la fallada del detector de posició que governa la vàlvula de pilotatge, etc. 
 
- Fallades que afecten el funcionament de la servovàlvula, per exemple: 
 

- els detectors de posició que governen la servovàlvula no tallen l'alimentació d'energia de les 
seves bobines; 
- fallades d'estanquitat a la servovàlvula, 
- fallades en els detectors de posició que tallen l'alimentació de la servovàlvula. 
 

- Utilització recomanada 
 



En zones perilloses a què s'accedeix sovint (per exemple, diverses o moltes vegades al dia), 
amb possibilitat de lesions greus, molt greus o fins i tot mortals. 
 

 
Figura H11. Exemple de maniobra de categoria 3 per al moviment de tancament d'una premsa 

mitjançant una vàlvula proporcional (maniobra parcial). 
 
d) La figura H12 mostra un exemple de maniobra de categoria 3 per a l'enclavament entre un 
resguard i l'alimentació de pressió d'un comandament d'un circuit pneumàtic. 
 

Descripció del funcionament 
El sistema consisteix en un resguard mòbil amb dos detectors de posició, que són dues vàlvules 
de tres vies i dues posicions YV1 i YV2, una de les quals s'acciona segons el mode positiu i 
l'altra, segons el mode no positiu; cadascuna governa una vàlvula de tres vies i dues posicions, 
YV3 i YV4, que estan col·locades en sèrie. 
 
Quan el resguard s'obre, les vàlvules detectores de la posició del resguard posen a escapament 
la pressió de comandament de les vàlvules que alimenten el circuit pneumàtic, descarreguen la 
pressió existent en el dit circuit i n'impedeixen l'alimentació. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Vàlvules detectores de la posició del resguard accionades, l'una segons el mode positiu i l'altra 
segons el mode no positiu. 
 
- Pas a posició de seguretat de totes les vàlvules per mitjà de molla i a posició perillosa per mitjà 
de l'aportació d'energia (pressió de pilotatge). 
 
- Exemples de fallades que poden anul·lar el sistema 
 
Fallada en posició de pas de la vàlvula o les vàlvules que alimenten el circuit per causes diverses 
com ara, per exemple: 
 

- embussos de les vàlvules en posició de pas, 
- pressió de pilotatge aplicada permanentment per fallades a les vàlvules de posició del 
resguard. 



 
 
Figura H12. Exemple de maniobra de categoria 3 per a l'enclavament entre un resguard i l'alimentació 

de pressió de comandament d'un circuit pneumàtic (maniobra parcial). 
 

- Utilització recomanada 
 
En zones perilloses a què s'accedeix sovint (per exemple, diverses o moltes vegades al dia), 
amb possibilitat de lesions greus, molt greus o fins i tot mortals. 
 

B.5 Categoria 4 
 
Amb la categoria 4 s'ha de complir que la fallada o l'avaria d'un component no doni lloc a la 
pèrdua de la funció de seguretat, la qual cosa implica generalment l'ús de sistemes redundants 
autocontrolats (vegeu els exemples de les figures H13 a H15). 
 
El sistema de comandament està dissenyat de manera que detecti totes les fallades abans que 
la funció de seguretat torni a ser sol·licitada, i dóna lloc a una aturada immediata o a la 
impossibilitat de continuar amb el nou cicle si no es repara l'avaria. 
 
NOTA: 
En la majoria dels casos, si és factible, és més segur i possiblement més econòmic aplicar la 
categoria 4 que no pas la categoria 3+MP. 
 
Exemples de categoria 4 
 
a) La figura H13 mostra un exemple de maniobra de categoria 4 per comandament a dues mans. 
 

- Descripció del funcionament 
 
Les condicions inicials són les següents: 
 
- Els polsadors del comandament a dues mans estan sense accionar. 
 
- El relé temporitzador KT6 (temporitzat a 0,5 s) ha caigut. 
 
- Els relés KA3 i KA4 entren perquè no estan alimentats els relés KA1 i KA2. 
 
- En entrar KA3 i KA4, entra el relé KA5 i a continuació el relé KT6. 
 



- En entrar KT6, es poden alimentar KA1 i KA2 mitjançant les branques que estan en paral·lel. 
 
En aquestes condicions, en accionar els polsadors SB1 i SB2 (funció de simultaneïtat), aquests 
tallen l'alimentació de KA3 i KA4, que cauen immediatament i, a partir d'aquest instant, el relé 
temporitzat KT6 tarda 0,5 segons a caure.  
 
D'altra banda, els polsadors SB1 i SB2 alimenten els relés KA1 i KA2, sempre que s'accionin en 
un temps igual o inferior a 0,5 s (funció de sincronisme); altrament, no es podrien alimentar KA1 
o KA2, ja que la caiguda de KT6 ho impediria. 
 
Una vegada KA1 i KA2 han entrat, s'autoalimenten mentre es mantenen pitjats SB1 i SB2. A 
més, en entrar KA1 i KA2 tallen l'alimentació de KA5, de manera que queda validada per dos 
canals la condició perquè es dugui a terme la funció perillosa (relés KA1 i KA2 ficats i relé KA5 
caigut). Si no es compleix la funció de sincronisme, cal deixar anar tots dos polsadors i tornar-los 
a prémer (funció de rearmament) amb un desfasament igual o inferior a 0,5 segons. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Protecció contra els esdeveniments perillosos derivats de la posada a massa del circuit de 
comandament (alimentació del circuit de comandament a través d'un transformador de separació 
de circuits, connexió de les masses al circuit de protecció equipotencial i connexió del comú de 
les bobines alimentades pel transformador al dit circuit). 
 
- Utilització de relés de maniobra positiva d'obertura, amb contactes units. 
 
- Alimentació encreuada dels relés KA1 i KA2 per evitar arrencades intempestives causades per 
ponts entre conductors. 
 
- Les funcions de seguretat s'obtenen tallant la tensió. 
 
- Detecció automàtica, per part de la pròpia maniobra, de totes les fallades dels relés. 
 
- Utilització recomanada 
 
Comandament a dues mans per a premses per al treball de materials en fred, cisalles per al tall 
de materials, encunyadores, etc., amb accés al punt d'operació a cada cicle, o molt sovint. 
 

b) La figura H14 mostra un exemple de maniobra de categoria 4 per a l'enclavament entre un 
resguard mòbil i un motor d'accionament d'un element perillós. 

 
- Descripció del funcionament 
 
Un resguard mòbil amb enclavament permet la posada en marxa d'un motor quan el resguard 
està tancat. El resguard actua sobre dos detectors de posició SQ1 i SQ2, l'un accionat segons el 
mode positiu i l'altre segons el mode no positiu. 



 
 
Figura H13. Exemple de maniobra de categoria 4 per comandament a dues mans (maniobra parcial). 
 

Les condicions inicials són les següents: 
 
- Els contactors KM1 i KM2 han caigut (els seus contactes auxiliars normalment tancats 
assenyalen aquesta condició). 
 
- Els relés auxiliars KA1 i KA2, que controlen els interruptors que detecten la posició del 
resguard, han caigut. 
 
Amb el resguard tancat, en donar l'ordre de posada en marxa mitjançant el polsador SB3, entra 
el relé KA3, que fa entrar KA1 i KA2. Quan entren tots, entra KA4, que fa que KA3 caigui, i amb 
això es compleixen les condicions per a l'alimentació de KM1 i KM2 i el motor arrenca. Si s'obre 
el resguard, KA1 i KA2 cauen i, per tant, també cauen els contactors KM1 i KM2 i el motor 
s'atura. Per dur a terme una altra posada en marxa cal tornar a les condicions inicials. 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Protecció de la maniobra contra sobreintensitats; protecció del motor (i del contactor) contra 
sobrecàrregues i curtcircuits tan ajustada com sigui possible. 
 
- Protecció contra els esdeveniments perillosos derivats de la posada a massa del circuit de 
comandament (alimentació del circuit de comandament a través d'un transformador de separació 
de circuits, connexió de les masses al circuit de protecció equipotencial i connexió del comú de 
les bobines alimentades pel transformador al dit circuit). 
 
- El resguard mòbil actua sobre dos detectors de posició; un d'ells s'acciona segons el mode 
positiu i l'altre segons el mode no positiu. 
 
- Els relés auxiliars són de maniobra positiva d'obertura, amb contactes units. 
 
- Alimentació encreuada de les bobines dels relés KA1 i KA2 per evitar que s'anul·li la funció de 
seguretat per causa de ponts entre els conductors que van des de l'armari fins als detectors de 
posició. 
 
- Els elements que intervenen en la maniobra de comandament es controlen a cada cicle. 



 
 

Figura H14. Exemple de maniobra de categoria 4 per a l'enclavament entre un resguard mòbil i un 
motor d'accionament d'un element perillós (maniobra parcial). 

 
c) La figura H15 mostra un exemple de maniobra de categoria 4 per al comandament hidràulic 
d'una premsa hidràulica de tancament descendent, per treballar els materials en fred i accedir 
al punt d'operació a cada cicle de treball. 

 
- Descripció del funcionament 
 
El moviment de descens està controlat per dues vàlvules de tancament: 
 
- La vàlvula YV2, de dues vies i dues posicions, amb retorn a la posició de tancament per molla i 
control de posició de la corredora. 
 
- La vàlvula YV3, de quatre vies i tres posicions, amb retorn a la posició central de tancament per 
molla i amb control de posició de la corredora. 
 
En el cas que la vàlvula de quatre vies i tres posicions quedi bloquejada en posició de descens 
del plat mòbil de la premsa i es tanqui YV2 (per exemple, en deixar anar un polsador del 
comandament a dues mans), la vàlvula YV1, de dues vies i dues posicions, s'encarrega de 
controlar la pressió al circuit descarregant la pressió a tanc. Si no existeix aquesta vàlvula, es 
produeix una multiplicació de la pressió, ja que l'oli continua fluint a pressió a la part superior del 
cilindre (major secció de l'èmbol), i pot donar lloc a una ruptura (al cilindre, en una canonada, 
etc.), la qual cosa provocaria la caiguda del plat mòbil. 



 
 

Figura H15. Exemple de maniobra de categoria 4 per al comandament hidràulic d'una premsa 
hidràulica de tancament descendent, per treballar els materials en fred i accedir al punt d'operació a 

cada cicle de treball (maniobra parcial). 
 

A més, per reforçar aquesta funció i per a altres funcions, com ara la d'amortir les puntes de 
pressió en les aturades, s'ha dotat el circuit d'una vàlvula limitadora de pressió de 
característiques especials i tarada a una pressió superior a la pressió de treball. 
 
La seguretat contra un descens intempestiu es garanteix utilitzant dues vàlvules YV2 i YV3 
connectades en sèrie (redundància) amb control de posició de les corredores de totes 
dues a cada cicle de treball (autocontrol). 
 
El descens per l'entrada d'oli a la part superior del cilindre en cas de fallada de la vàlvula 
YV3, i la multiplicació de pressió consegüent, també s'eviten utilitzant dues vàlvules, YV3 e YV1 
(redundància) i control de posició de les corredores d'ambdues vàlvules (autocontrol). 
 
A més, s'han de complir altres condicions, especialment en la unió entre el cilindre i el conjunt 
format per la vàlvula limitadora de pressió i la vàlvula YV2, que és una zona crítica en què s'han 
de prendre totes les mesures necessàries per evitar ruptures. Aquestes mesures consisteixen, 
per exemple, a col·locar el dit conjunt adossat directament al cilindre i, si això no és possible, 
garantir que el conducte d'unió al cilindre no es pugui trencar (no utilitzar canonades flexibles, no 
utilitzar elements de connexió que danyin el conducte...). 
 
- Exemples de tècniques i components d'eficàcia provada aplicats 
 
- Totes les parts del circuit estan protegides contra sobrepressions. 
 
- Les vàlvules van a la posició de seguretat en retirar l'energia de comandament (retorn per 
molla). 
 
- Els components de la maniobra que afecten la seguretat es controlen cíclicament. 

 
 
 



ANNEX J:  
GUIA PER A LA SELECCIÓ DE RESGUARDS I DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Els elements mòbils són l'origen dels perills mecànics (atrapament, aixafament, arrossegament, 
cisallament, etc.). Els elements mòbils es poden classificar en: 
 

- Elements mòbils de transmissió, és a dir, els elements mòbils que no exerceixen una acció 
directa sobre el material que s'ha de treballar i la funció del qual no és cap altra que la de 
transmetre o transformar el moviment. Per exemple: 
 

- eixos, arbres de transmissió... 
- politges, corrons, engranatges... 
- corretges, cadenes, cables... 
- bieles, palanques... 

 
- Elements mòbils que intervenen en el treball, és a dir, els que exerceixen directament una 
acció sobre el material que s'ha de treballar (eines, moles, matrius, cilindres de laminació, de 
mescla o d'impressió, braç de pastar...). Per extensió, també es poden considerar elements de 
treball el mandrí d'un torn o el portabroques d'un trepant. 
 

1.1 Elements mòbils de transmissió 
 
En general, no cal accedir a aquests òrgans quan estan en moviment. Per tant, cal impedir que s'hi 
pugui arribar (es consideren inaccessibles si es troben com a mínim a 2,5 m del nivell de servei). La 
solució més senzilla i més eficaç consisteix a col·locar resguards fixos que poden aïllar totalment els 
elements perillosos o suprimir el risc localment. 
 
Si cal accedir sovint a determinats òrgans de transmissió (per exemple, per canviar la velocitat d'un 
eix d'una màquina desplaçant una corretja), l'avaluació de riscos pot justificar que s'hagin d'utilitzar 
resguards mòbils associats a un dispositiu d'enclavament o dispositius sensibles. 
 
En la pràctica, les màquines velles sovint estan equipades amb resguards mòbils sense enclavament, 
la qual cosa permet accedir als òrgans de transmissió del moviment; aquest cas és especialment 
freqüent en moltes màquines eina en servei. Per tant, segons els resultats de l'avaluació de riscos, cal 
adoptar una de les solucions següents: 
 
- Transformar el dit resguard mòbil en un resguard fix mitjançant perns o caragols, si la freqüència 
d'accés és baixa. 
 
- Dotar el resguard d'un pany amb clau, la qual cosa, en sentit reglamentari, és més o menys el 
mateix que transformar-lo en un resguard fix (fa falta usar una clau per obrir-lo). 
 
- Associar el resguard en qüestió a un detector de posició o a un dispositiu semblant que permeti 
garantir l'enclavament entre els resguards i els accionadors. 
 
1.2 Elements mòbils de treball 
 
En la mesura en què sigui tècnicament possible, s'ha d'impedir totalment l'accés als elements mòbils 
de treball. Aquest principi s'aplica, per exemple, a les màquines que funcionen en cicle automàtic, és 
a dir, màquines en què els diversos moviments es provoquen i s'encadenen sense intervenció 
humana, excepte la d'iniciar la posada en marxa del sistema mitjançant una acció voluntària 
momentània. 
 
En realitat, per a algunes màquines és impossible respectar al peu de la lletra aquest principi, com 
ara, per exemple, les màquines per treballar la fusta, certes màquines eina i moltes altres del sector 
agroalimentari. 
 
En aquests casos s'admet que no s'impedeixi totalment l'accés a la zona de treball, sinó que, 



mitjançant resguards o dispositius de protecció, es limiti l'accés a la part estrictament necessària per 
realitzar el treball. 
 
Finalment, si aquests principis no poden aplicar-se perquè són incompatibles amb les característiques 
funcionals d'un equip de treball, cal recórrer a un altre tipus de mesures tècniques que permetin reduir 
el risc al mínim, com ara la limitació de velocitat, el comandament sensitiu, etc., juntament amb 
mesures preventives complementàries. 
 
Per tant, des del punt de vista de les mesures de protecció que s'han d'aplicar, es poden 
considerar tres casos: 
 
a) Inaccessibilitat total als elements mòbils de treball 
 
Per aconseguir aquest objectiu, la solució que s'aplica normalment consisteix a col·locar a la màquina: 
 
- resguards fixos, a les parts a les quals només cal accedir excepcionalment o amb molt poca 
freqüència; 
- resguards mòbils, per permetre principalment la càrrega i descàrrega manual de peces; si els riscos 
ho justifiquen, aquests resguards mòbils han d'anar associats a un dispositiu d'enclavament o 
d'enclavament i bloqueig. 
 
Així mateix, es poden utilitzar dispositius de protecció com ara barreres immaterials (barreres 
fotoelèctriques) o comandaments a dues mans, sempre que el tall de la barrera o la desactivació d'un 
o dels dos polsadors del dispositiu de comandament a dues mans suposi l'aturada dels elements 
mòbils abans que s'hi pugui accedir. 
 
En la pràctica, normalment s'ha de recórrer a una combinació de resguards fixos o mòbils i dispositius 
de protecció. 
 
b) Accessibilitat parcial als elements mòbils de treball 
 
Quan no es pot prohibir totalment l'accés als elements mòbils de treball, cal, com en el cas anterior, 
instal·lar resguards fixos a les parts de la zona de treball o de l'eina a què no cal accedir i col·locar 
resguards mòbils, fàcilment regulables, a la part activa de l'element de treball. 
 
La serra circular per tallar fusta és un bon exemple d'aplicació d'aquest cas: 
 
- La part inferior del disc es fa totalment inaccessible mitjançant un resguard, que pot ser fix; 
 
- La part activa del disc està proveïda d'un resguard regulable manualment (anomenat 
capota), que permet deixar accessible només la part realment necessària de l'eina. 
 
c) Accessibilitat inevitable als elements mòbils de treball 
 
En aquest cas, les mesures que es poden adoptar per reduir les conseqüències d'un accident són, 
per exemple: 
 
- La limitació de velocitats. 
 
- La utilització de dispositius d'aturada d'emergència disposats, de manera assenyada, a l'abast de 
l'operador. 
 
Les mescladores de cilindres per al cautxú són un bon exemple d'aplicació d'aquest cas, en la mesura 
en què és impossible, en aquestes màquines, fer que la zona de convergència dels cilindres sigui 
inaccessible. 
 
D'altra banda, cal recórrer a mesures preventives complementàries, que consisteixen 
essencialment en: 
 
- Posar a disposició dels treballadors equips de protecció individual, adaptats a les seves 



característiques. 
 
- Definir i aplicar procediments de treball o d'intervenció que permetin minimitzar els riscos. 
 
- Formar els operadors adequadament. 
 
Així mateix, les màquines amb alimentació manual o amb avanç manual de les peces s'han d'equipar 
amb eines i accessoris adequats a fi d'evitar el perill de rebuig o de limitar la gravetat de les lesions en 
cas d'atrapament. 
 
1.3 Resguards i dispositius de protecció 
 
Els mitjans més utilitzats per garantir la protecció contra els perills que presenten les màquines són 
els resguards i els dispositius de protecció. 
 
Els resguards són elements d'una màquina o, en general, d'un equip de protecció, que s'utilitzen 
específicament per garantir la protecció mitjançant una barrera material.  
 
Els dispositius de protecció són elements, diferents dels resguards, que redueixen el risc, sols o 
associats a un resguard. 
 
Els resguards es poden classificar en: 
 
- Resguards fixos 
- Resguards mòbils 
- Resguards regulables i autoregulables 
 
Quant als dispositius de protecció, es distingeixen els següents: 
 
- Dispositiu d'enclavament 
- Dispositiu sensible 
- Dispositiu de comandament a dues mans 
- Dispositiu de comandament sensitiu 
- Dispositiu de comandament per impulsos 
- Dispositiu de validació 
- Dispositiu de retenció mecànica 
- Dispositiu limitador 
 
Excepte en el cas d'aplicacions molt específiques, s'aconsella recórrer a productes comercialitzats 
com a components de seguretat, d'acord amb els requisits de la Directiva 89/392/CEE 
modificada (traslladada pel Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, modificat pel Reial 
decret 56/1995, de 20 de gener). L'objectiu d'aquesta directiva, acollint en el seu camp d'aplicació els 
components de seguretat va ser, essencialment, garantir la seguretat dels usuaris de màquines que ja 
estaven en ús en aplicar aquest tipus de productes. Aquests components han d'anar acompanyats 
d'una declaració CE de conformitat i del manual d'instruccions (que comprèn, en particular, les 
instruccions de muntatge i d'utilització). 
 
Sobretot és important que aquestes mesures de protecció, tot i mantenir la seva eficàcia, no 
obstaculitzin excessivament les operacions que s'hagin de realitzar perquè això faria que, tard o 
d'hora, s'haguessin de desmuntar o neutralitzar. 
 
2. RESGUARDS  
 
2.1 Resguards fixos 
 
Un resguard fix és el que es manté en la seva posició de protecció (tancat): 
 
- de manera permanent (per exemple, per mitjà d'una soldadura o de reblons), o 
- mitjançant elements de fixació (per exemple: cargols, femelles), que impedeixen que el resguard es 
pugui desplaçar (retirar o obrir) sense fer servir una eina. 



 
NOTA: 
La utilització d'un pany amb clau per tancar un resguard equival a un element de fixació. 
 
2.1.1 Requisits de tipus general que els resguards fixos han de complir  
 
Els resguards fixos: 
 
a) Han d'impedir o minimitzar la possibilitat d'accedir als punts de perill, especialment si es carrega o 
es descarrega material a través d'ells; per exemple, per alimentar els elements mòbils de treball amb 
peces. 
 
NOTA: 
Actualment hi ha dues normes sobre distàncies de seguretat, elaborades com a suport de la Directiva 
89/392/CEE, modificada. Són la UNE-EN 294, sobre distàncies per impedir que es pugui accedir a 
zones perilloses amb els membres superiors, i la UNE-EN 811, sobre distàncies per impedir que es 
pugui accedir a zones perilloses amb els membres inferiors. En alguns casos, la norma UNE-EN 294 
presenta limitacions d'aplicació, ja que les distàncies que s'han de respectar impedirien realitzar el 
treball per al qual està dissenyada la màquina. És el cas, per exemple, de la zona d'alimentació de les 
cisalles o de determinades màquines per treballar la fusta. En relació amb aquest aspecte concret, la 
NTP-10:1982, elaborada sobre la base d'altres normes anteriors, com ara la BS 5304:1975, la DIN 
31001:1976 o la NF E09-10:1981, ofereix una solució alternativa. 
 
b) Han d'estar dissenyats perquè es puguin dur a terme operacions com ara ajustaments, lubricacions 
o manteniments de rutina sense necessitat de desmuntar-los. 
 
c) Es poden utilitzar per protegir d'altres perills, per exemple: per retenir peces, eines o fragments de 
les mateixes en el cas que surtin projectades; per retenir emissions de substàncies perilloses 
(refrigerants, vapors, gasos, boires, pols, etc.); per reduir l'emissió de soroll; per retenir o dissipar 
l'energia generada per una explosió, etc. En aquest cas, és fonamental que en el disseny del 
resguard es tinguin en compte aspectes com el tipus de material, la forma, la posició, els mitjans de 
fixació a l'equip de treball o les juntes d'unió al dit equip. Un exemple típic és el dels resguards de les 
esmeriladores: la seva forma i la seva resistència són fonamentals per protegir els operadors dels 
fragments que poden sortir projectats en cas de ruptura del mola. 
 
2.1.2 Tipus de resguards fixos 
 
Els resguards fixos es poden presentar de tres maneres: 
 
- Com a protecció local (vegeu les figures J1a i J1b). 
- Tancant i, per tant, aïllant, una zona perillosa (vegeu la figura J2). 
- Com a resguard distanciador, que impedeix o redueix possibilitat d'accés, en virtut de les seves 
dimensions i de la seva situació (allunyament) amb relació a la zona perillosa (vegeu les figures J3 a i 
J3b). Aquest tipus de resguard no tanca totalment la zona perillosa i en determinades aplicacions es 
pot combinar amb resguards mòbils. 

 
Figures J1a i J1b. Resguard fix com a protecció local. 



 
 
Aquest tipus de resguard, col·locat tan a prop com sigui possible del perill, permet suprimir o reduir de 
manera senzilla els riscos lligats als angles "entrants" dels òrgans de transmissió d'energia o de 
moviment i dels òrgans de treball. 

 
 

Figura J2. Resguard fix que aïlla una zona perillosa. 
Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety of machinery. 

 
La solució que s'utilitza més habitualment per fer inaccessibles un conjunt d'elements perillosos 
consisteix a tancar-los dins d'un resguard fix o mòbil. Aquest resguard pot tenir parts transparents o 
reixetes que permeten, si cal, tenir visibilitat de la zona perillosa o la seva ventilació. 
 

 



Figura J3a. Resguard fix distanciador utilitzat com a protecció perimètrica. 
 
En general, la protecció perimètrica global s'aplica quan hi ha diversos perills en un mateix lloc i les 
intervencions humanes són poc freqüents. Els mitjans d'accés que permeten dur a terme les 
operacions d'ajust i de manteniment són, en general, portes (resguards mòbils) que tenen un 
dispositiu d'enclavament o d'enclavament i bloqueig. 

 
Figura J3b. Resguard fix distanciador tipus túnel. 

 
2.2 Resguards mòbils 
 
Són resguards que estan units al bastidor de la màquina o a un element fix proper, per exemple, 
mitjançant frontisses o guies de lliscament, i que es poden obrir sense haver d'utilitzar cap eina. 
 
2.2.1 Requisits generals 
 
Els resguards mòbils: 
 
a) Han d'impedir o limitar al màxim possible l'accés a les zones de perill quan estan en posició de 
tancats. 
 
b) Han de garantir les distàncies de seguretat. 
 
c) Es poden utilitzar per protegir d'altres perills, per exemple: per retenir peces, eines o fragments de 
les mateixes en el cas que surtin projectades; per retenir emissions de substàncies perilloses 
(refrigerants, vapors, gasos, boires, pols, etc.); per reduir l'emissió de soroll; per retenir o dissipar 
l'energia generada per una explosió, etc.  
 
2.2.2 Requisits específics en funció dels tipus de resguards 
 
2.2.2.1 Resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament (vegeu la figura J4) 
 
a) Les funcions perilloses de l'equip de treball cobertes pel resguard no es poden dur a terme fins que 
el resguard estigui en posició de seguretat (tancat). 
 
b) Si s'obre el resguard, el dispositiu d'enclavament ordena l'aturada de les funcions perilloses en 
qüestió. 



 
 

Figura J4. Resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament. 
 
El resguard mòbil està enclavat amb el motor que acciona els corrons; si s'obre el resguard, el motor 
es para i, quan es tanca, autoritza la posada en marxa, però aquesta no s'inicia. Cal donar l'ordre 
mitjançant un òrgan de posada en marxa. Quan el resguard està tancat impedeix l'accés a la zona 
perillosa. El detector de posició està muntat en seguretat positiva (mode d'accionament positiu). 
 
c) Quan el resguard està tancat es poden dur a terme les funcions perilloses cobertes pel resguard, 
però el tancament del resguard no provoca per si mateix la posada en marxa de les dites funcions. 
 
2.2.2.2 Resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament i bloqueig (vegeu la figura J5) 
 
a) Les funcions perilloses de l'equip de treball cobertes pel resguard no es poden dur a terme fins que 
el resguard estigui en posició de seguretat (tancat) i bloquejat. 
 
b) El resguard no es pot obrir fins que el risc hagi desaparegut. 
 
c) Quan el resguard està tancat i bloquejat es poden dur a terme les funcions perilloses cobertes pel 
resguard, però el tancament i el bloqueig del dit resguard no provoquen per si mateixos la posada en 
marxa de les dites funcions. 

 
 



Figura J5. Resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament i bloqueig. 
Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety of machinery. 

 
La llengüeta que actua sobre el detector de posició està subjecta al resguard mòbil. Quan aquest es 
tanca, la llengüeta queda bloquejada per l'acció d'una molla, i d'aquesta manera autoritza la posada 
en marxa de la màquina. La possibilitat d'obertura del resguard mòbil està condicionada, per exemple, 
a la detecció de l'aturada del motor que mou els elements perillosos; quan aquesta condició es 
verifica, s'alimenta una bobina que desbloqueja la llengüeta, la qual cosa permet l'obertura del 
resguard. En obrir el resguard, la llengüeta actua en mode positiu sobre el detector de posició forçant 
l'obertura dels contactes i tallant l'alimentació de la bobina del contactor que alimenta el motor. 
 
Per evitar en la mesura que sigui possible la neutralització d'aquest dispositiu, la llengüeta i, si cal, el 
detector de posició que conté els mecanismes s'han de subjectar mitjançant reblons, soldadures o un 
altre sistema amb una eficàcia equivalent. 
 
2.2.2.3 Resguard associat al comandament 
 
És un resguard mòbil amb les característiques següents: 
 
a) Les funcions perilloses de l'equip de treball cobertes pel resguard no es poden dur a terme fins que 
el resguard estigui en posició de seguretat (tancat). 
 
b) El resguard pot estar associat a un dispositiu d'enclavament o a un dispositiu d'enclavament i 
bloqueig. En el primer cas, en obrir el resguard s'aturen les funcions perilloses. En el segon cas, el 
resguard no es pot obrir fins que el risc hagi desaparegut. 
 
c) El tancament del resguard provoca la posada en marxa de les funcions perilloses. 
 
NOTA: 
Aquest tipus de resguards només és admissible en equips de treball que compleixin requisits molt 
especials com, per exemple, màquines de petites dimensions en què es compleixin els requisits 
següents: 
- Les dimensions o la forma de l'equip no permeten que una persona, o part del seu cos, romangui a 
la zona perillosa o entre la dita zona i el resguard quan està tancat, la qual cosa limita la grandària de 
l'equip en què pugui estar o ser instal·lat. 
- Qualsevol altre resguard complementari que impedeixi l'accés a la zona perillosa ha d'estar enclavat 
amb el sistema de comandament de l'equip de manera que les seves funcions perilloses no es puguin 
dur a terme fins que tots els resguards estiguin en posició de seguretat. 
- Si les lesions que es poden produir en cas de fallada impliquen una certa gravetat, les parts dels 
sistemes de comandament associades a aquest tipus de resguards han d'oferir el més alt nivell de 
resistència a fallades que puguin afectar les funcions de seguretat. 
 
2.2.2.4 Resguard motoritzat 
 
És un resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament o amb dispositiu d'enclavament i bloqueig que es 
mou per mitjans mecànics (per exemple, per mitjà de motors o de cilindres pneumàtics) i no per mitjà 
de la força humana o per efecte de la gravetat. En el cas d'aquest tipus de resguard, a més de complir 
les condicions generals i/o particulars dels diferents tipus de resguards amb enclavament (vegeu els 
punts 2.2.2.1 i 2.2.2.2), s'ha de garantir que el resguard no doni lloc a nous perills deguts, per 
exemple, a la pressió de tancament (aixafament), a la força exercida (aixafament), a la velocitat (cop) 
o a les arestes vives (tall). 
 
Per evitar les lesions per aixafament i per cops, s'ha de limitar la força exercida pel resguard i la seva 
energia cinètica a 75 N i 4 J, respectivament. Si el resguard està associat a un dispositiu sensible, 
quan troba un obstacle aquest dispositiu ordena automàticament l'aturada i/o la inversió del sentit de 
moviment del resguard. En aquest cas, els valors indicats poden ser de 150 N i 10 J, respectivament 
(vegeu l'apartat 3.2 i les figures J12 i J14). 
 
2.2.3 Resguards regulables i autoregulables 
 



2.2.3.1 Resguard regulable 
 
És un resguard fix o mòbil que es pot regular en conjunt o que té parts regulables. 
 
Normalment, aquests resguards estan destinats a limitar l'accés als òrgans mòbils de treball o a l'eina 
quan aquests no es poden fer totalment inaccessibles. La regulació queda fixa mentre es duu a terme 
l'operació (vegeu la figura J6). 

 
Figura J6. Resguard regulable per a la protecció a la broca d'un trepant. 

Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety of machinery. 
 
El resguard és telescòpic per proporcionar un ajust ràpid a la superfície de la peça que es treballa, i 
està fixat a una barra d'ancoratge vertical per permetre l'accés a les mordasses per al canvi de broca. 
 
2.2.3.2 Resguard autoregulable 
 
És un resguard mòbil, accionat per una part de l'equip de treball (per exemple, una taula mòbil) o per 
la peça que s'ha de treballar o, fins i tot, per una plantilla, que permet el pas de la peça (i, si pertoca, 
de la plantilla) i després retorna automàticament (per gravetat, per efecte d'una molla o de qualsevol 
altra energia externa, etc.) a la posició de tancament tan aviat com la peça treballada ha alliberat 
l'obertura. El resguard s'obre el mínim imprescindible per permetre el pas de la peça (vegeu les 
figures J7a i J7b). 



 
 

Figura J7a. Resguard autoregulable en una planejadora. 
 
Durant l'operació de cairejament, el resguard és separat de la guia per la peça i torna automàticament 
a cobrir tota la longitud de l'eix portaeines quan la peça ja ha passat. Durant el planejament, la peça 
eleva automàticament el resguard, el qual descendeix automàticament fins a cobrir l'eix portaeines 
una vegada ha passat la peça. 

 
Figura J7b. Resguard autoregulable (1) per a una trossejadora pendular. 

Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety of machinery. 
 
La fusta que s'ha de tallar aixeca el resguard a mesura que baixa la serra, i aquest queda recolzat 
sobre la part superior de la peça mentre es fa el tall. Després baixa la serra i retorna a la posició inicial 
de repòs. 
 
2.3 Criteris de selecció de resguards 
 
La selecció precisa d'un resguard per a un equip de treball determinat s'ha de basar en l'avaluació de 
riscos corresponent del dit equip de treball. En el cas de la seva aplicació als elements mòbils d'un 
equip de treball, la selecció s'ha de fer aplicant els criteris següents: 



 
A) Per als elements mòbils de transmissió d'energia i moviment: 
 
1. Si no cal accedir-hi regularment: resguard fix. 
2. Si cal accedir-hi regularment: resguard mòbil amb dispositiu d'enclavament o amb dispositiu 
d'enclavament i bloqueig. 
 
B) Per als elements mòbils de treball o elements que hi intervenen: 
 
1. Si es poden fer inaccessibles mentre executen el treball: resguards fixos o resguards mòbils 
amb dispositiu d'enclavament o amb dispositiu d'enclavament i bloqueig. 
2. Si no es poden fer totalment inaccessibles: resguards fixos combinats amb resguards 
regulables o autoregulables. 
 

2.4 Documents d'interès 
 

UNE 81600: 85  
UNE-EN 292 Parts 1 i 2  
UNE-EN 953  
NTP-10: 1982 
UNE-EN 201  
UNE-EN 1080 
 
3. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ  
 
3.1 Dispositius d'enclavament 
 
Són dispositius de protecció destinats a impedir el funcionament de determinats elements d'una 
màquina en determinades condicions. Aquest tipus de dispositius pot tenir diverses aplicacions, com 
la d'evitar que es desenvolupi una seqüència automàtica fins que es compleixin determinades 
condicions de posicionament de determinats elements, o la d'impedir que es produeixin 
esdeveniments incompatibles entre si, per exemple, que no puguin entrar simultàniament els 
contactors que connecten un motor en estrella o en triangle. 
 
No obstant això, un dels usos més estesos en la tècnica de seguretat és la seva utilització associada 
a un resguard; en aquest cas, el dispositiu generalment impedeix les funcions o els moviments 
perillosos mentre el resguard no estigui en posició de seguretat (tancat) (vegeu les figures J4 i J5). 
 
Els enclavaments es poden fer amb components de diferents tecnologies. Així, doncs, per a un 
determinat dispositiu la tecnologia pot ser mecànica, elèctrica, hidràulica, pneumàtica, o una barreja 
de diferents tecnologies. 
 
Si l'avaluació de riscos justifica la utilització d'un dispositiu d'enclavament o d'enclavament i bloqueig 
associat a un resguard mòbil (vegeu la nota), aquest dispositiu ha d'impedir que una persona pugui 
accedir als elements perillosos "coberts" pel resguard mentre existeixi perill. La selecció d'un o un 
altre dispositiu depèn, principalment, de la inèrcia dels elements perillosos. El dispositiu 
d'enclavament amb bloqueig és adequat quan hi ha una inèrcia important dels elements perillosos. En 
altres casos també pot ser adequat associar a un dispositiu d'enclavament un altre de bloqueig; per 
exemple, quan una obertura involuntària o inadequada del resguard pot donar lloc a danys a la 
màquina, al producte que s'ha de treballar o a les eines, com en el cas de màquines eina 
comandades per CN. 
 
NOTA: 
En el cas de les màquines que ja estan en servei, si de l'avaluació del risc es desprèn que el nivell de 
risc és menyspreable pel fet que les lesions sempre són, en el pitjor dels casos, de caràcter lleu o 
insignificants o que és molt improbable que succeeixi una posada en marxa intempestiva o 
involuntària dels elements perillosos quan el resguard està obert es pot prescindir del dit enclavament, 
sempre que el perill estigui clarament senyalitzat en el resguard mitjançant cartells adequats o 
pictogrames. 
Aquest és el cas si es compleix, per exemple, que: 



a) L'accés és esporàdic per fer operacions com la de canviar les corretges (o la seva posició) en un 
trepant, canviar la relació d'engranatges en un torn, canviar el full de serra en una serra de cinta, 
operacions de neteja, lubricació, etc. 
b) Els perills són evidents i fàcilment detectables. 
c) Des de qualsevol punt de la màquina s'observen amb facilitat i totalment tots els elements de la 
màquina, especialment els elements perillosos que estan protegits pel resguard. 
d) A la màquina hi ha un dispositiu al qual es pot accedir fàcilment que permet tallar l'alimentació dels 
motors, o un dispositiu semblant per a l'energia pneumàtica o hidràulica. 
e) Els resguards amb enclavament no serveixen per a la protecció contra els perills generats pels 
elements mòbils de treball. 
f) Els òrgans de comandament estan protegits adequadament contra accionaments inadvertits que 
puguin donar lloc a arrencades intempestives. 
g) No és possible la posada en marxa intempestiva de la màquina per motiu del restabliment de 
l'energia després de la seva desaparició, o a conseqüència d'un cicle automàtic, si la dita posada en 
marxa dóna lloc a perill. 
 
Són exemples de màquines que poden complir aquests requisits els trepants de taula o les màquines 
eina per al treball de la fusta i dels metalls, com ara les serres de cinta, els torns, les fresadores, etc., 
de petites dimensions. 
 
3.1.1 Criteris de selecció de dispositius d'enclavament 
 
Els dispositius d'enclavament han de ser adequats per resistir els esforços i les influències externes 
pròpies de les condicions d'utilització previstes. 
 
Els dispositius d'enclavament s'han d'elegir, construir i muntar de manera que no es puguin 
neutralitzar fàcilment. 
 
NOTA 1:  
Quan s'utilitza un sol detector de posició, s'ha de muntar de manera que sigui accionat pel resguard 
segons el mode positiu d'obertura, principalment perquè aquest mode d'accionament impedeix que el 
detector sigui neutralitzat fàcilment (vegeu les figures J8a i J8b). 
 

 
 

Principis Figura J8. Modes d'accionament dels detectors de posició. 
de muntatge d'un detector de posició segons el mode positiu d'obertura: 
a)  Per a un resguard o un dispositiu d'aturada giratòria (barra sensible). 
b) Per a un resguard corredís. 

 



Els dispositius d'enclavament s'han d'elegir d'acord amb els resultats de l'avaluació del risc. El risc 
que s'ha d'avaluar és el que apareixeria si la funció de seguretat assignada al dispositiu 
d'enclavament no es dugués a terme. El nivell de risc obtingut proporciona la informació necessària 
per determinar la categoria del dispositiu d'enclavament, és a dir, la seva resistència a fallades i, en 
conseqüència, el seu comportament en el cas que es produeixi un defecte (vegeu l'apartat sobre 
resistència a fallades de les parts dels sistemes de comandament amb funcions de seguretat). 
 
Això vol dir que, per a un nivell de risc baix, el sistema d'enclavament és més senzill que per a un 
nivell de risc elevat. Com a exemple, es pot dir que el tipus d'enclavament que es considera 
mínimament acceptable per garantir la protecció en una zona perillosa a la qual cal accedir amb certa 
periodicitat per raons de manteniment, neteja, canvi d'eines o operacions semblants, en què les 
lesions previsibles en cas d'accident poden ser significatives o fins i tot de certa gravetat, consisteix 
en un resguard associat a un sol detector de posició de maniobra positiva d'obertura i accionat 
segons el mode positiu per una lleva, pel propi resguard o per un dispositiu semblant, el qual actua a 
través de la maniobra corresponent sobre el dispositiu d'alimentació d'energia de l'accionador, 
ordenant la seva aturada i bloquejant la seva alimentació d'energia (vegeu la figura J9). 
 
NOTA 2: 
S'obté una major resistència a fallades si la lleva o el dispositiu d'accionament adequat actua 
directament i positiva sobre el sistema que talla i bloqueja el subministrament d'energia a l'accionador 
(vegeu la figura J10). 

 
 

Figura J9. Exemple de sistema d'enclavament per a un nivell de risc baix. 



 
 

Figura J10. Exemple d'enclavament mecànic directe entre un resguard i l'òrgan de marxa/aturada, 
associat al circuit de potència. Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety 

of machinery. 
 
Mentre el resguard està obert, la seva vora inferior manté la palanca de la vàlvula de comandament 
en la posició de seguretat, interrompent positivament l'alimentació de l'accionador. Quan el resguard 
s'ha tancat, cal aixecar la palanca per engegar la màquina. Això impedeix que es pugui obrir el 
resguard. 
 
Quan el nivell de risc és elevat no es pot acceptar un sol detector de posició, sinó que es necessita un 
sistema en què les funcions de seguretat es controlin cíclicament i automàtica (autocontrol), si no 
totalment, almenys sí parcialment. En el cas de màquines en servei amb un nivell de risc elevat 
com, per exemple, el que hi ha a la zona d'extracció manual de peces de les premses d'injecció de 
cautxú o de plàstics, en què l'accés es produeix o es pot produir a cada cicle de la màquina i en què 
les lesions en cas de fallada del sistema d'enclavament poden ser des de greus a mortals, hi ha 
d'haver almenys dos sistemes d'enclavament que actuïn de manera independent sobre dos 
dispositius que tallin l'alimentació d'energia a l'accionador o els accionadors. 
 
Aquesta mesura ha d'anar acompanyada d'un manteniment periòdic exhaustiu de tots els components 
de l'enclavament. La periodicitat s'ha de deduir dels resultats de l'avaluació del risc. 
 
NOTA 3: 
En el cas indicat, el doble sistema d'enclavament (vegeu la figura J11) podria consistir en: 
a) Un sistema d'enclavament constituït per dos detectors de posició elèctrics, l'un muntat per a 
accionament en mode positiu i l'altre muntat per a accionament en mode no positiu, ambdós accionats 
pel resguard mòbil que, una vegada tancat, permet l'alimentació de les bobines de l'electrovàlvula 
direccional que governa el cilindre de tancament. El tall d'energia elèctrica a l'electrovàlvula fa que 
aquesta se situï en la posició central, en què interromp l'alimentació del cilindre. 
b) Un altre sistema d'enclavament constituït per una vàlvula direccional accionada positivament pel 
resguard mòbil que, una vegada tancat, permet l'alimentació directa d'energia hidràulica a 
l'electrovàlvula. L'obertura del resguard provoca el tall de l'alimentació d'energia al cilindre. 
 



 
 

Figura J11. Exemple de doble sistema d'enclavament independent. 
 
NOTA 4: 
Cal valorar la "rendibilitat" d'un sistema d'aquest tipus, tenint en compte el menor nivell de protecció 
que ofereix (dos sistemes d'enclavament independents), amb relació a un altre que disposi 
d'autocontrol, i també el cost econòmic que representa la verificació regular (no automàtica) dels 
elements del sistema d'enclavament i la seva interrelació amb la part de la maniobra de 
comandament que exerceix les funcions de seguretat. 
 
NOTA 5: 
Quan el nivell de risc és elevat, per exemple, en el cas de treballs que requereixen entrar amb certa 
periodicitat a l'interior de filtres electrostàtics alimentats amb tensions altes o entrar en grans molins, 
en què l'accident pot ser mortal, per la qual cosa cal impedir amb seguretat la posada en marxa 
intempestiva o no desitjada, un sistema d'enclavament per claus captives ofereix una resistència a 
fallades adequada al nivell de risc. 
 
3.1.2 Documents d'interès 
 
UNE-EN 1088  
UNE 81600: 85  
BS 5304  
UNE-EN 954-1 
 
3.2 Dispositius sensibles 
 
Són dispositius que provoquen l'aturada i/o inhibeixen la posada en marxa de l'equip de treball, dels 
seus elements perillosos o d'una funció perillosa, quan una persona o una part del seu cos 
sobrepassa un límit de seguretat o acciona voluntàriament o involuntària el dispositiu sensible. 
 
Aquests dispositius poden fer una o diverses de les funcions següents: 
 

a) Ordenar l'aturada, generalment de manera ràpida, dels elements perillosos, per exemple: 
 
- en accionar la barra sensible de protecció dels cilindres mescladors de cautxú (en aquest cas 
pot anar acompanyada de la inversió del sentit de gir); 
- en accionar el cable d'aturada d'emergència d'una cinta transportadora, 
- en travessar el control d'accés a una zona perillosa, per mitjà d'una barrera de feixos 
fotoelèctrics. 
b) Ordenar l'aturada i detectar la presència de l'operador, impedint en aquest cas que la màquina 
es torni a posar en marxa fins que l'operador surti de la zona de detecció i el sistema es rearmi, 



per exemple: 
 
- protecció per mitjà d'una barrera de feixos fotoelèctrics col·locada en una màquina per a la 
protecció a la zona d'operació. 
 
c) Actuar com a dispositiu detector de presència, impedint cap posada en marxa dels elements 
perillosos o el desenvolupament de funcions perilloses, quan el dispositiu detecta la presència de 
l'operador a la zona perillosa, per exemple: 
 
- sòl sensible col·locat a terra, entre els plats d'una injectora de plàstic que, per la seva mida, 
permet l'estada d'una persona en la dita zona. 
 
d) Actuar com a sistema de protecció i comandament (generalment, una barrera o cortina 
fotoelèctrica), ordenant en aquest cas el moviment perillós només quan els elements perillosos 
estan en una posició determinada i, segons el sistema de treball, s'ha detectat un tall seguit d'un 
alliberament dels feixos (una interrupció) o dues maniobres tall/alliberament seguides dels feixos 
(dues interrupcions). A més, en qualsevol punt de la fase perillosa del cicle de treball el sistema 
ordena l'aturada dels elements perillosos si la barrera detecta la intrusió de qualsevol part del cos 
de l'operador o, en general, d'un obstacle. 

 
NOTA: 
Aquesta utilització és excepcional i només es permet en màquines que compleixen unes condicions 
molt estrictes i amb uns sistemes de protecció (barreres fotoelèctriques, incloent la part del sistema de 
comandament corresponent), que ofereixin la resistència a fallades més alta (per exemple, la norma 
UNE-EN 692 estableix requisits específics per a aquesta aplicació en premses mecàniques). En el 
cas de les màquines usades, l'aplicació d'una barrera associada al comandament ha d'estar 
condicionada a la revisió, i adequació, si escau, de tots els elements que intervenen en la funció 
perillosa (sistema de comandament, detectors de posició de tota la cadena cinemàtica, sistema 
d'embragatge-fre, detectors de posició de totes les vies d'accés a la zona perillosa...). 
 
3.2.1 Classificació dels dispositius sensibles 
 
Els dispositius sensibles poden ser: 
 
a) De detecció mecànica. Estan constituïts per dispositius de diferents formes, com ara plaques, 
barres, cables, antenes, vores, sòls o catifes, que són accionats mecànicament per l'operador o per 
una part del seu cos i que actuen sobre un o diversos detectors de posició, els quals actuen sobre els 
circuits que ordenen una aturada normal, una aturada de seguretat o una aturada d'emergència 
(vegeu les figures J12, J13, J14 i J15). 
 
 

 
Figura J12. Barra sensible. 

 
La barra sensible és un dispositiu de seguretat que es pot utilitzar en molts casos i, especialment: 



 
- per evitar el perill d'aixafament per part d'un element mòbil (vegeu l'apartat 2.2.2.4): en aquest cas, 
està fixat sobre el dit element, 
- per accionar un dispositiu d'aturada d'emergència de manera voluntària o involuntària quan no es 
poden utilitzar altres mesures de protecció (cas de les màquines de cilindres, per exemple). 
 
Aquest dispositiu està constituït generalment per una barra articulada que actua sobre un o dos 
detectors de posició. 

 
Figura J13. Cable d'aturada. 

 
El muntatge d'un cable d'aturada (d'emergència), tal com es presenta aquí, garanteix un funcionament 
segur del dispositiu sigui quina sigui la direcció en què s'exerceix l'acció sobre el cable. A més, aquest 
muntatge permet detectar la ruptura o l'afluixament del cable. 
 

 
Figura J14. Vora sensible. 

 
La vora sensible s'utilitza, igual que una barra sensible, per evitar un perill d'aixafament (vegeu 
l'apartat 2.2.2.4) o per aconseguir, voluntàriament o no, l'aturada dels elements perillosos. Aquest 
dispositiu presenta l'avantatge d'estar constituït d'un material flexible favorable a la reducció del risc. 
En contrapartida, cal garantir que sigui de seguretat positiva, és a dir, que les seves fallades no 
perjudiquin la seguretat. 



 
Figura J15. Catifa sensible. 

Font: Norma BS 5304:1988 British Standard Code of practice for safety of machinery. 
 
Les catifes sensibles s'utilitzen principalment per detectar la presència d'una persona en una zona 
perillosa, ja sigui durant les operacions de càrrega o descàrrega d'una màquina com durant les 
intervencions de reglatge. 
 
b) De detecció no mecànica. En aquests dispositius la detecció es fa de manera no mecànica 
detectant la presència de l'operador o de part del seu cos per mitjà de diferents sistemes, com ara 
ocultar els feixos fotoelèctrics de dispositius optoelectrònics o interrompre feixos únics o múltiples fets 
amb raigs làser. També es poden citar altres dispositius, com els detectors d'infrarojos, ultrasons o 
capacitius, però aquests dispositius avui dia es fan servir molt poc perquè la seva fiabilitat i la seva 
resistència a fallades és aleatòria (vegeu les figures J16 i J17). 
 

 
Figura J16. Control d'accés. 

 
Disposició recomanada per al muntatge de dues o tres cèl·lules fotoelèctriques a fi d'assegurar el 
control de l'accés a una zona perillosa. 



 
Figura J17. Barrera immaterial. 

 
Exemple d'utilització d'una barrera immaterial per controlar l'accés a la zona de treball d'una màquina. 
Aquest dispositiu permet garantir la seguretat de l'operador amb un mínim de limitacions i sense 
augmentar el temps de càrrega/descàrrega de la màquina. Aquest dispositiu s'ha de completar amb 
resguards fixos o mòbils si hi ha altres possibilitats d'accés a la zona perillosa. 
 
3.2.2 Condicions generals d'aplicació 
 
Segons el tipus de dispositiu i la funció que faci, pot ser necessari garantir una aturada ràpida i segura 
o condicions equivalents abans que una persona pugui accedir a la zona perillosa. Per tant, aquests 
dispositius només es poden instal·lar en equips de treball els elements perillosos dels quals es puguin 
"aturar" en qualsevol punt de la fase perillosa de treball i amb la celeritat necessària. En 
conseqüència, aquests dispositius no es poden instal·lar com a sistemes de protecció, per exemple, 
en premses de revolució total, ja que en aquest tipus de màquines la corredora (element perillós) no 
es pot aturar en qualsevol punt del recorregut de descens (fase perillosa), ni en màquines de 
fabricació de paper en què la inèrcia dels seus elements mòbils és molt gran. Tampoc són dispositius 
adequats quan, a causa de les característiques de la màquina, del procés productiu o per altres 
motius, no es pot aturar la màquina totalment o parcialment. 
 
A fi de garantir una aturada segura i fiable, poden caldre dispositius complementaris en l'equip de 
treball o en els accionadors que mouen els elements perillosos, per exemple: 
 
- Sistemes d'embragatge/fre de discos de fricció junts o separats. 
- Sistemes de frenada complementària. 
- Vàlvules hidràuliques o pneumàtiques de característiques determinades. 
 
NOTA: 
Les exigències constructives per millorar la resistència a fallades i la seva fiabilitat s'han de 
determinar sobre la base dels resultats de l'avaluació del risc. Per exemple: un sistema de fre de cinta 
no es considera un sistema fiable ni segur perquè és molt probable que la cinta es trenqui i, per tant, 
s'anul·li la funció de frenada. 
 
Quan l'única funció d'aquests dispositius és evitar una posada en marxa intempestiva o involuntària 
mentre es detecti la presència d'una persona o d'una part del seu cos i actuïn com a sistema de 
protecció complementari del principal, no cal que garanteixin l'aturada, sinó la impossibilitat d'una 
posada en marxa de l'equip de treball. 
 
3.2.3 Requisits generals per al muntatge 



 
Tots els dispositius s'han de muntar seguint les instruccions del fabricant i fent servir personal 
competent i instruït. A més, en funció del tipus de dispositius, cal seguir, com a mínim, les indicacions 
que s'indiquen tot seguit. 
 
3.2.3.1 Dispositius sensibles de detecció mecànica 
 
a) Vores, barres, cables, topalls, etc., sensibles 
 
- S'han d'instal·lar de manera que no es pugui accedir a la zona perillosa sense activar el dispositiu. Si 
és necessari, i a fi de garantir aquest requisit, cal aplicar mesures complementàries que evitin que es 
puguin eludir. Per exemple: resguards fixos. 
 
- En el cas de barres sensibles, el moviment lliure de la barra ha de ser suficient per evitar 
l'atrapament entre la barra i les parts fixes de l'equip de treball a causa del sobrerecorregut del 
resguard després d'haver ordenat l'aturada. Així mateix, s'han d'instal·lar de manera que no es creï 
una zona d'atrapament en el buit entre la vora del resguard i la barra. 
 
- Si és necessari, s'ha de tenir en compte la distància mínima a què s'ha de col·locar amb relació a la 
zona perillosa, tenint en compte la inèrcia dels elements perillosos i, si escau, la velocitat 
d'aproximació de les persones. 
 
- En el cas que sigui necessari o que es pugui preveure un accionament voluntari, hauran de ser 
fàcilment accessibles. 
 
b) Catifes o terres sensibles: 
 
- S'han d'instal·lar de manera que no es pugui accedir a la zona perillosa sense activar el dispositiu. Si 
és necessari, i a fi de garantir aquest requisit, cal aplicar mesures de protecció complementàries que 
evitin que es puguin eludir. Per exemple: resguards fixos. 
 
- El dispositiu ha d'estar col·locat a la distància de seguretat adequada, tenint en compte el temps 
total d'aturada dels elements perillosos i la velocitat d'aproximació a la zona perillosa. 
 
- S'ha d'impedir, amb mitjans adequats i, si és necessari, amb mesures de protecció 
complementàries, que una persona es trobi a la zona perillosa sense que el dispositiu en detecti la 
presència. 
 
3.2.3.2 Dispositius sensibles de detecció no mecànica 
 
Els feixos fotoelèctrics i, si escau, els feixos làser, es poden muntar de diverses maneres: junts, en un 
o en dos bastidors, o per feixos individuals. Els del primer tipus s'utilitzen, en general, per detectar 
l'accés de dits, mans o braços a la zona perillosa, i els del segon tipus s'utilitzen per controlar l'accés 
a una zona perillosa detectant el cos de la persona o part d'ell. 
 
Els feixos làser també es poden muntar com un únic feix, ja sigui fix o que escombri contínuament 
una zona (escàner), o amb diversos feixos muntats en dos bastidors; en aquest cas també poden ser 
adequats per detectar l'accés a una zona perillosa o per detectar parts del cos. 
 
Els requisits per al seu muntatge són els següents: 
 
- Només s'ha de poder accedir a la zona perillosa a través del sistema de detecció utilitzant, en cas 
necessari, mesures de protecció complementàries, com ara resguards fixos o resguards mòbils amb 
dispositiu d'enclavament. 
 
- Han d'estar col·locats a la distància de seguretat adequada, de manera que, tenint en compte la 
velocitat d'aproximació del cos de l'operador o d'una part d'ell, no es pugui accedir a la zona perillosa 
abans que el perill hagi desaparegut. 
 
- Quan es faci servir com a sistema de protecció de la zona de treball no ha de ser possible que una 



persona o una part del seu cos pugui estar entre el camp de detecció i la zona perillosa sense que el 
sistema en detecti la presència. Si és necessari, s'han d'utilitzar altres dispositius o altres mesures 
preventives complementàries a fi de garantir aquest requisit. 
 
- La fixació d'aquests dispositius ha de ser segura i difícil de manipular, de manera que el seu 
muntatge requereixi la utilització d'una clau o eina. 
 
NOTA: 
Quan s'utilitzen les catifes o els terres sensibles i les barreres fotoelèctriques la norma EN 999 ofereix 
les fórmules aplicables en funció del tipus de dispositiu i del seu sistema de muntatge. És 
aconsellable inspirar-se en ella. 
 
3.2.4 Requisits generals dels sistemes de comandament associats als dispositius sensibles 
 
La part del sistema de comandament de l'equip de treball associada al dispositiu sensible, incloent-hi 
els dispositius que garanteixen l'aturada dels elements perillosos i el tall i el bloqueig de la seva 
alimentació d'energia, ha de ser adequada (quant a la resistència a fallades) al nivell de risc que 
presenta l'equip de treball per a la situació perillosa considerada, obtingut de l'avaluació de riscos. 
 
NOTA: 
Això vol dir que hi ha d'haver una correspondència entre la resistència a fallades del dispositiu i la part 
del sistema de comandament de l'equip que garanteix la funció de seguretat. 
 
El sistema de comandament de l'equip s'ha de dissenyar de manera que, si s'activa el dispositiu de 
protecció durant la fase perillosa del cicle de treball, la funció de seguretat s'exerceixi correctament i 
s'impedeixi una nova posada en marxa. Perquè aquesta posada en marxa sigui possible, cal fer 
prèviament una maniobra manual sobre un dispositiu apropiat per autoritzar una nova posada en 
marxa (rearmament). 
 
Quan una fase del cicle de treball no presenta perill, s'admet que quedi anul·lada la funció de 
seguretat només durant aquesta fase; aquesta funció s'activarà automàticament una vegada 
finalitzada la fase no perillosa (inhibició automàtica de la funció de protecció). Així, per exemple, en un 
filtre premsa accionat per força motriu es pot anul·lar la funció de protecció si l'obertura del filtre no 
presenta cap perill, i s'ha d'activar automàticament en ordenar el tancament del filtre. 
 
3.2.5 Criteris de selecció dels dispositius sensibles 
 
Els dispositius sensibles han de ser adequats per a l'ús previst i els perills corresponents que 
presenta l'equip de treball. Així, per exemple, una barrera fotoelèctrica no evita els perills de projecció 
de partícules o objectes, que a més poden donar lloc a accionaments inadvertits, amb els problemes 
de producció consegüents; el mateix es pot dir dels processos que generen o utilitzen substàncies 
que puguin embrutar els emissors o els receptors, que donen lloc a múltiples aturades. 
 
Han de poder resistir els esforços derivats del seu ús i les influències ambientals previstes. 
 
Han de tenir una resistència a fallades adequada al nivell de risc de l'aplicació per a la qual han de 
proporcionar protecció, nivell que s'obté mitjançant l'avaluació del risc. És a dir: s'exigeix un alt nivell 
de resistència a fallades quan el nivell de risc en una determinada situació perillosa és alt, com és el 
cas d'una barrera fotoelèctrica utilitzada com a sistema de protecció a la zona de treball d'una premsa 
hidràulica amb càrrega/descàrrega manual de la peça a cada cicle de la màquina, en què la fallada de 
la barrera fotoelèctrica pot anul·lar immediatament la funció de seguretat, amb la qual cosa és 
pràcticament impossible que l'operador eviti l'accident. En aquest cas, la barrera fotoelèctrica hauria 
de respondre als principis de redundància i autocontrol. En canvi, s'hauria d'exigir una menor 
resistència a fallades quan el nivell de risc és menor, com pot ser el cas d'una desenrotlladora de 
bobina de xapa en una línia de tall de bobina, en què l'accés a la zona és detectat per mitjà de feixos 
fotoelèctrics col·locats separadament; en aquest cas, encara que falli el dispositiu sensible (no 
detectar el pas d'una persona), el perill és evident (la desenrotlladora es mou) i es necessita una 
segona fallada (un error humà) per desencadenar l'accident. 
 
NOTA: 



Si la barrera fotoelèctrica és de nova instal·lació, ha d'anar acompanyada de la corresponent 
declaració CE de conformitat. En el primer cas, la barrera adequada és la de tipus 4, i en el segon, si 
s'opta per una barrera, la de tipus 2, de conformitat amb la norma UNE-EN 61496-1. El marcatge de 
la barrera n'ha d'indicar el tipus. 
 
3.2.6 Documents d'interès 
 
Es pot aconseguir informació complementària a les normes i els documents següents: 
UNE-EN 61496-1 i prEN 61496-2  
HSE GUIDELINE PM 41 
UNE-EN 999 
UNE 81600: 85 
BS 5403 
UNE-EN 1760-1 i prEN 1760-2  
 
3.3 Dispositiu de comandament a dues mans 
 
És un dispositiu de protecció que requereix com a mínim una maniobra simultània (accionament dels 
dos òrgans de comandament), mitjançant ambdues mans, per iniciar i mantenir el funcionament dels 
elements de l'equip de treball mentre existeixi una situació perillosa; d'aquesta manera es proporciona 
protecció només per a la persona que l'acciona (vegeu la figura J18). 
 
NOTA: 
En algunes instal·lacions els dispositius de validació i/o els comandaments sensitius poden respondre 
a la definició de dispositiu de comandament a dues mans, per exemple: les botoneres d'aprenentatge 
per als robots. 

 
 

Figura J18. Dispositiu de comandament a dues mans. 
 
En algunes màquines resulta impossible utilitzar un resguard i cal utilitzar altres mitjans de protecció 
de l'operador. La utilització d'un dispositiu de comandament a dues mans en una premsa obliga que 
l'operador tingui totes dues mans en posició de seguretat mentre l'estri descendeix. Els òrgans 
d'accionament (polsadors) han d'estar resguardats per evitar un accionament involuntari. 
 



Les tecnologies generalment utilitzades en el disseny i la construcció d'un dispositiu de comandament 
a dues mans són l'elèctrica i la pneumàtica, combinades amb la mecànica. 
 
3.3.1 Requisits bàsics d'un dispositiu de comandament a dues mans 
 
Per generar un senyal de sortida del dispositiu cal utilitzar ambdues mans, mantenint-ne una sobre 
cada òrgan d'accionament durant el mateix període de temps. 
 
En general (tret que l'avaluació del risc permeti el contrari) el senyal de sortida només es genera quan 
s'actua sobre ambdós òrgans d'accionament amb un retard inferior o igual a 0,5 s (sincronisme). 
 
NOTA: 
Quan s'utilitzen diversos dispositius de comandament a dues mans per protegir els operadors d'una 
màquina, sol ser necessari exigir sincronisme a cadascun d'ells i simultaneïtat al conjunt dels 
dispositius de comandament a dues mans. 
 
Si un dels òrgans d'accionament s'allibera durant la fase perillosa de treball, s'interromp la senyal de 
sortida, la qual cosa ha de provocar l'aturada dels elements perillosos. Per poder obtenir un nou 
senyal de sortida s'han d'alliberar prèviament ambdós òrgans. 
 
Els òrgans d'accionament han d'estar protegits contra accionaments involuntaris. 
 
Els òrgans d'accionament s'han de dissenyar perquè només es puguin accionar amb ambdues mans. 
 
Han de poder resistir els esforços a què estan sotmesos i les influències ambientals. 
 
Si el dispositiu de comandament a dues mans és desplaçable, se n'ha de garantir l'estabilitat. 
 
3.3.2 Requisits bàsics per al muntatge 
 
Els dispositius de comandament a dues mans només es poden muntar en equips de treball en què els 
elements perillosos, dels quals es pretén protegir l'operador, es poden aturar en qualsevol moment de 
la fase perillosa del cicle de treball. 
 
NOTA 1: 
Això vol dir, per exemple, que (a més de per altres motius) no és un sistema de protecció adequat en 
premses mecàniques excèntriques amb embragatge de revolució total. 
 
Els dispositius de comandament a dues mans han d'estar col·locats a una distància de seguretat 
adequada en relació amb la zona perillosa, tenint en compte el temps total d'aturada dels elements 
perillosos i la velocitat d'aproximació de les mans de l'operador (la norma EN 999 dóna indicacions 
sobre les distàncies de seguretat que s'han de tenir en compte per ubicar correctament aquest 
dispositiu. S'aconsella inspirar-se en ella). 
 
NOTA 2: 
Aquesta condició també s'ha de respectar en el cas dels dispositius de comandament a dues mans 
desplaçables. 
 
Els dispositius de comandament a dues mans han d'estar col·locats de manera que, des del lloc 
d'accionament, es pugui observar perfectament la zona perillosa. 
 
En el cas que en una situació perillosa determinada hi intervinguin més d'un operador i la protecció 
per a tots ells s'obtingui mitjançant dispositius de comandament a dues mans, s'ha de complir, a més, 
el següent: 
 
- Es necessiten tants dispositius de comandament a dues mans com operadors intervinguin en la 
situació perillosa. 
 
- Cada dispositiu de comandament a dues mans ha de complir la condició de sincronisme, i el conjunt 
dels dispositius de comandament a dues mans ha de complir la condició de simultaneïtat. 



 
- Hi ha d'haver un dispositiu de selecció que permeti anul·lar els dispositius de comandament a dues 
mans que no siguin necessaris, en funció del treball que s'hagi de realitzar i d'acord amb l'avaluació 
de riscos. 
 
3.3.3 Requisits generals dels sistemes de comandament associats als dispositius de 
comandament a dues mans 
 
La part del sistema de comandament de l'equip de treball associada al dispositiu de comandament a 
dues mans, inclosos els dispositius que garanteixen l'aturada dels elements perillosos i el tall i el 
bloqueig de la seva alimentació d'energia, ha de ser adequada (quant a la resistència a fallades) al 
nivell de risc que presenta l'equip de treball per a la situació perillosa considerada, nivell que s'obté de 
l'avaluació de riscos. 
 
NOTA: 
Això vol dir que hi ha d'haver una correspondència entre la resistència a fallades del dispositiu i la part 
del sistema de comandament de l'equip que garanteix la funció de seguretat. 
 
3.3.4 Criteris de selecció de dispositius de comandament a dues mans 
 
El dispositiu de comandament a dues mans ha d'oferir una resistència a fallades adequada al nivell de 
risc de l'aplicació per a la qual ha de proporcionar protecció, nivell que s'obté mitjançant l'avaluació 
del risc. 
 
Si el dispositiu de comandament a dues mans és de nova instal·lació, ha d'anar acompanyat de la 
declaració CE de conformitat corresponent. El marcatge del dispositiu ha d'indicar el tipus i la 
referència de la norma europea EN 574. 
 
3.3.5 Documents d'interès 
 
UNE-EN 574  
UNE 81600: 85  
UNE 81602: 86  
UNE-EN 954-1  
UNE-EN 999  
UNE-EN 692 
 
3.4 Dispositius de validació 
 
Un dispositiu de validació és un òrgan suplementari de comandament, accionat manualment, que 
s'utilitza conjuntament amb un òrgan de posada en marxa (generalment un comandament sensitiu) i 
que, mentre es manté accionat, autoritza el funcionament de l'equip de treball. 
 
Ha de respondre a les característiques següents: 
 
- Estar associat a una ordre d'aturada de manera que en deixar anar el dispositiu els accionadors es 
desconnectin per mitjans electromecànics (aturada de categoria 0), 
 
o bé 
 
- estar associat a una ordre d'aturada de manera que s'utilitzi l'energia elèctrica per detenir el 
moviment perillós i que, un cop aconseguida l'aturada, la desconnexió es dugui a terme per mitjans 
electromecànics, com en el cas d'una aturada de categoria 0 (aturada de categoria 1). 
 
Atès que, normalment, aquest dispositiu es troba en un comandament portàtil (per exemple, una 
botonera portàtil per a comandament d'un robot), ha d'estar dissenyat amb criteris ergonòmics. 
 
3.4.1 Tipus de dispositius de validació 
 
Hi ha dos tipus de dispositius de validació: 



 
- De dues posicions. 
- De tres posicions. 
 
El dispositiu de dues posicions: 
 
- En la posició 1 (òrgan de comandament en repòs), l'interruptor està obert. 
 
- En la posició 2 (òrgan de comandament accionat), l'interruptor es tanca i autoritza la funció. 
 
El dispositiu de tres posicions: 
 
- En la posició 1 (òrgan de comandament en repòs), l'interruptor està obert. 
 
- En la posició 2 (òrgan de comandament accionat en posició central), l'interruptor es tanca i autoritza 
la funció. 
 
- En la posició 3 (òrgan de comandament accionat més enllà de la posició central), l'interruptor està 
obert. 
 
El retorn de la posició 3 a la posició 2 no autoritza la posada en marxa. 
 
3.4.2 Condicions d'utilització 
 
Aquest dispositiu ha d'anar acompanyat d'un dispositiu de selecció que permeti seleccionar aquesta 
modalitat de comandament, i invalidar qualsevol ordre generada des de qualsevol altre comandament. 
 
Aquest dispositiu s'utilitza en treballs de reglatge, recerca d'avaries, etc., en què l'operador necessita 
estar a prop o, fins i tot, dins de la zona perillosa per fer el treball correctament. Aquesta situació es 
pot donar tant en equips de treball petits com en equips grans; per exemple, en treballs d'observació, 
moviments controlats, etc. 
 
En el mateix comandament portàtil es poden trobar altres dispositius de comandament, en funció de 
les necessitats de comandament i protecció, com, per exemple: un dispositiu d'aturada d'emergència i 
un dispositiu de selecció que permeti triar l'equip de treball o la part de l'equip que es pot posar en 
marxa (en aquest cas, hi ha d'haver una indicació clara de què es comanda i què se selecciona), un 
comandament sensitiu, un volant electrònic, comandaments de posada en marxa i aturada, etc. 
 
3.4.3 Criteris de selecció de dispositius de validació 
 
El dispositiu s'ha d'elegir en funció dels resultats de l'avaluació del risc, i la seva resistència a fallades 
ha d'estar conforme amb el nivell de risc obtingut per a la situació perillosa concreta. Tenint en 
compte el tipus de situacions a què s'aplica, la seva resistència a fallades ha de ser, en general, alta. 
 
3.5 Comandament sensitiu 
 
És un dispositiu de comandament que posa en marxa i manté en marxa els elements perillosos 
mentre l'òrgan d'accionament es manté accionat. Quan es deixa anar l'òrgan d'accionament, aquest 
retorna automàticament a la posició corresponent a l'aturada. L'òrgan d'accionament sol ser un 
polsador o un pedal. 
 
3.5.1 Condicions d'utilització 
 
A banda de la seva utilització per posar en marxa i aturar determinats tipus de màquines, com ara les 
màquines portàtils, aquest dispositiu de comandament se sol utilitzar conjuntament amb altres 
mesures preventives, com la velocitat o l'esforç reduït, encara que també pot anar acompanyat 
d'altres dispositius de protecció, com ara les barres sensibles. En general, en aquestes condicions es 
necessita un dispositiu de selecció per anul·lar el sistema de protecció previst per al procés de treball i 
permetre aquest mode de comandament i funcionament. 
 



S'utilitza per a operacions de reglatge, neteja, etc., quan, en determinats tipus d'equips de treball, cal 
anul·lar el sistema de protecció utilitzat durant la producció normal de l'equip. En aquests casos 
l'equip de treball ha de disposar del sistema de selecció de mode de funcionament i de comandament 
que correspongui. Una vegada seleccionada la forma de comandament, el moviment només es pot fer 
des de l'òrgan corresponent a la posició seleccionada. 
 
En determinat tipus d'equips de treball, com ara les plegadores o certes punxonadores, es pot utilitzar 
en producció si, a més, està associat a una velocitat de treball reduïda (velocitat inferior o igual a 2 
m/min). 
 
NOTA: 
En el cas de determinats equips de treball, com, per exemple, equips pneumàtics i hidràulics, en 
què el perill fonamental és el de quedar atrapat a la zona de treball, les característiques de 
determinats elements que limiten la velocitat dels elements mòbils de treball pot afectar sensiblement 
els resultats de l'avaluació de riscos i permetre que es pugui seleccionar la categoria 1 + MP. Es 
tracta, concretament, de garantir, mitjançant estrangulacions permanents, que la velocitat de 
tancament dels elements perillosos sigui reduïda (per a màquines antigues, una velocitat igual o 
inferior a 2 m/min podria ser un valor acceptable), combinant aquesta mesura amb un comandament 
sensitiu, o amb un dispositiu de protecció amb una eficàcia equivalent. 
 
Si el perill fonamental és de xoc o d'impacte, com en el cas de la taula d'una fresadora o el braç 
d'un robot, o fins i tot per necessitats del procés, com en l'operació de pas de punta en 
bobinadores de xapa o de paper, el límit de velocitat reduïda es podria incrementar (a velocitats de 
10 m/min a 15 m/min), combinant si és possible aquesta mesura amb un comandament sensitiu i/o 
amb una aturada d'emergència o un dispositiu amb una eficàcia equivalent. 
 
La norma EN 999 dóna indicacions sobre les distàncies de seguretat que s'han de tenir en compte per 
ubicar correctament aquest dispositiu. No obstant això, l'avaluació de riscos indica si aquesta 
distància s'ha de mantenir o no. Per exemple, en el cas que s'utilitzi juntament amb una altra mesura 
preventiva, com ara la velocitat reduïda, no sol ser necessari col·locar-lo a la distància de seguretat, 
sobretot si es necessita observar l'element que es comanda. 
 
3.6 Comandament de marxa per impulsos 
 
És un dispositiu de comandament l'accionament del qual només permet un desplaçament limitat d'un 
element d'un equip de treball, amb la qual cosa el risc es redueix al màxim, i queda exclòs qualsevol 
altre moviment fins que l'òrgan d'accionament es deixa anar i es torna a accionar. 
 
3.6.1 Condicions d'utilització 
 
S'utilitza, igual que el comandament sensitiu, per a operacions d'ajustament, reglatge o neteja, o sigui 
que per accedir a aquesta forma de comandament cal seleccionar-la abans. 
 
Els recorreguts que se solen permetre són, en general, petits (de l'ordre d'alguns mil·límetres). 
 
3.7 Dispositiu de retenció mecànica 
 
És un dispositiu la funció del qual és inserir en un mecanisme un obstacle mecànic (falca, passador, 
bloc, aceró) que, per la seva resistència mecànica, és capaç d'oposar-se a qualsevol moviment 
perillós com, per exemple, evitar el descens del plat mòbil d'una premsa hidràulica. 
 
Pot estar integrat en l'equip de treball o no. Ara bé, en el cas dels equips de treball que ja estan en 
servei per als quals l'avaluació de riscos determini que cal utilitzar aquest dispositiu no es pot 
pretendre que estigui integrat en l'equip de treball. 
 
En el cas que el dispositiu no pugui suportar la força que podria exercir l'equip de treball si es 
produeix una fallada que provoqui una ordre de posada en marxa, aquest dispositiu ha d'anar 
acompanyat d'un dispositiu d'enclavament que impedeixi la posada en marxa de l'equip de treball en 
qüestió. El conjunt s'ha de disposar de tal manera que, per col·locar el dispositiu de retenció mecànica 
en l'equip de treball, calgui actuar prèviament sobre el dispositiu d'enclavament (vegeu la figura J19). 



 
 

Figura J19. Dispositiu de retenció mecànica. 
 
3.8 Dispositius limitadors de paràmetres perillosos 
 
Són dispositius que impedeixen que se superi un límit establert. 
 
Entre els paràmetres que pot ser necessari que no superin determinats límits es poden trobar els 
següents: 
 
- Pressió 
- Nivell 
- Cabal 
- Temperatura 
- Recorreguts 
- Velocitats 
- Esforços 
 
Aquests dispositius poden estar inclosos en la maniobra de comandament o no estar-ho. Per 
exemple, una vàlvula limitadora de pressió no està inclosa en el sistema de comandament, però un 
pressòstat, sí. 
 
3.8.1 Criteris de selecció de dispositius limitadors 
 
Els paràmetres que s'han de controlar i la selecció del dispositiu adequat depenen dels resultats de 
l'avaluació del risc. 
 
El nivell de resistència a fallades ha d'estar d'acord amb el nivell de risc estimat en el cas que se 
superin els dits paràmetres. 



ANNEX K: 
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA LES EMISSIONS DE GASOS, 

VAPORS, LÍQUIDS I POLS 
 
La producció o emissió de gasos, vapors, líquids o pols és un procés bastant generalitzat en 
màquines i aparells fixos que treballen en processos oberts, però també té lloc en determinats equips 
portàtils d'ús estès (polidores, esmoladores, etc.). L'objectiu que es vol assolir és el d'impedir o, si no 
és possible, reduir la dispersió en l'ambient de substàncies perilloses per a la salut i, en 
definitiva, evitar que entrin en contacte amb el treballador. 
 
Aquests agents o substàncies poden ser productes utilitzats o processats en els equips de treball o 
emmagatzemats en ells. En general, l'emissió de la substància suposa la seva dispersió o difusió en 
l'aire i, finalment, la inhalació per part del treballador. L'emissió pot provenir de diferents operacions o 
fonts, com, per exemple: 
 
- Mecanització, per exemple: serrada, esmolada, poliment, fresatge, granallatge. 
- Evaporació o convecció tèrmica, per exemple: bótes obertes, gresols, etc. 
- Treballs amb metalls en calent, per exemple: soldadura oxiacetilènica, soldadura elèctrica, tall de 
perfils, fosa. 
- Manutenció de materials, per exemple: càrrega mitjançant tremuja, transport pneumàtic, ompliment 
de sacs. 
- Polvorització, per exemple: pintura, neteja a pressió. 
- Escapaments, per exemple: en juntes de bombes, en brides, en conductes d'aspiració. 
- Subproductes i residus, per exemple: fums de vulcanització de cautxú. 
- Manteniment, per exemple: neteja de filtres de pols. 
- Desmuntatges, per exemple: ruptura de bateries, retirada de revestiments aïllants d'amiant. 
- Combustió de carburant, per exemple: escapament d'un motor de combustió interna. 
- Mescladores, etc. 
 
La naturalesa de la substància condiciona la seva perillositat. Els seus efectes sobre l'organisme 
poden ser molt diversos. Alguns dels que es poden distingir són: 
 
- els irritants de l'aparell respiratori, per exemple: diòxid de sofre, clor, etc.; 
- els sensibilizants, per exemple: isocianats; 
- la pols fibrogènica, per exemple: sílice cristal·lina; 
- els asfixiants (químics o "simples"), com ara el monòxid de carboni, el diòxid de carboni o els gasos 
inerts; 
- els tòxics que afecten sistemes o òrgans concrets, per exemple: mercuri (sistema nerviós, ronyons) 
o plom (sistema nerviós, sang); 
- els carcinògens (per exemple: amiant, benzè, clorur de vinil monòmer), els mutàgens i els tòxics per 
a la reproducció; 
- els agents infecciosos, etc. 
 
Les màquines o els equips "nous", subjectes al marcatge CE, que presentin aquest tipus de perill 
(per emissió de gasos, vapors, líquids o pols) ja han de comptar amb campanes i/o conductes als 
quals es pugui adaptar fàcilment un sistema d'extracció d'acord amb les instruccions del fabricant que, 
si escau, també ha d'indicar quins són els riscos residuals i les mesures complementàries que 
permeten reduir l'exposició. 
 
En el cas dels equips de treball que ja estan en ús (si no és possible deixar d'utilitzar una 
determinada substància, substituir-la per una altra menys perillosa o fer canvis en el procés de treball 
de manera que es redueixin prou les emissions), pot ser necessari avaluar el risc per decidir si cal 
prendre mesures preventives i, en particular, mesures de ventilació localitzada. 
 
Per avaluar els riscos cal: 
 
a) Obtenir la informació sobre les propietats perilloses de les substàncies i qualsevol altra informació 
necessària per fer la dita avaluació que, si escau, ha de facilitar el proveïdor, o que pugui se li 
demanar a ell o a qualsevol altra font d'informació de fàcil accés. Aquesta informació hauria d'incloure: 
 



- La fitxa de dades de seguretat (quan es tracti de substàncies comercialitzades) que exigeix la 
normativa sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos. 
 
- Els límits d'exposició professional aplicables a la substància en qüestió: els límits legalment 
establerts i, si no n'hi ha, els que hagi proposat l'INSHT (en el "Document sobre límits d'exposició 
professional per a agents químics a Espanya") l'aplicació del qual és recomanada per la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball o, si no n'hi ha, els "TLV" de l'ACGIH (Conferència 
Americana d'Higienistes Industrials Governamentals) o qualsevol altre recomanat per una institució de 
prestigi reconegut en aquest camp. 
 
b) Determinar la magnitud de l'exposició del treballador mesurant, si cal, les concentracions de la 
substància a la zona de respiració del treballador i comparant-ho després amb el límit d'exposició. El 
procediment de mesurament s'ha d'ajustar a la normativa específica que sigui d'aplicació o, en 
absència d'aquesta, s'ha d'ajustar al que disposa l'article 5.3 del Reglament de serveis de prevenció. 
 
Si el resultat de l'avaluació mostra la necessitat de prendre mesures preventives, cal dissenyar i 
implantar un sistema de captació i extracció. Per al disseny i el càlcul d'aquests sistemes val la 
pena destacar, entre d'altres publicacions, el manual de l'ACGIH sobre ventilació industrial (editat en 
castellà per la Generalitat Valenciana). En el cas que l'extracció localitzada no sigui totalment eficaç, i 
depenent del nivell de risc, pot convenir adoptar altres mesures de ventilació com les següents: 
 
- Cortines d'aire. 
 
- Ventilació general per a dilució, per exemple, mitjançant l'extracció amb aportació d'aire renovat, en 
aplicacions com els treballs en locals tancats en què sigui imprescindible utilitzar motors de combustió 
interna. 
 
- Ventilació proporcionada pel propi disseny de l'edifici, per exemple: processos en calent en edificis 
de gran altura. 
 
També pot ser necessari adoptar altres mesures preventives complementàries d'organització del 
treball, com ara: 
 
- Prohibir accessos no essencials, per exemple, a espais confinats o a operacions perilloses o a 
zones d'alt risc. 
 
- Separar les operacions perilloses de les operacions no perilloses, per exemple, mitjançant 
embolcalls parcials, particions o edificis separats (zona de pintura, zona de soldadura...). 
 
- Controlar el procés des de sales de comandament i limitar l'accés a la zona contaminada al que 
sigui estrictament necessari. 
 
- Reduir el nombre d'operadors exposats o el temps d'exposició. 
 
- I, en última instància, usar equips de protecció individual. 
 
A més, no s'ha d'oblidar el perill que, en determinats casos, la substància entri directament en 
contacte amb la pell (o els ulls) del treballador i causi un dany "local" pel seu caràcter corrosiu (per 
exemple, àcid sulfúric) o irritant (per exemple, ciment) o, simplement, entri a l'organisme a través de la 
dita via. Això pot succeir en circumstàncies molt diferents, com ara: 
 
- Migracions de fonts obertes, per exemple: esquitxades i evaporació/condensació. 
 
- Obertura de màquines, per exemple per fer-ne el manteniment. 
 
- Entrada a les màquines, per exemple per al control. 
 
- Manutenció de materials, per exemple: càrrega, presa de mostres, evacuació. 
 
- Manutenció de peces constitutives de les màquines, per exemple: desmuntatge. 



 
- Procediment incorrecte, per exemple: ompliment excessiu. 
 
Finalment, cal tenir en compte que, en funció de la naturalesa i les característiques de les emissions, 
pot caldre, a més, aplicar les reglamentacions corresponents en matèria de medi ambient i de 
tractament de residus. 



ANNEX L: 
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I/O EXPLOSIONS 

 
1) El perill d'incendi es presenta si els materials combustibles, el comburent (oxigen o compostos 
oxidants) i l'energia d'ignició suficient coincideixen en l'espai i en el temps. 
 
Els materials combustibles són les substàncies sòlides, líquides o gasoses susceptibles de 
combinar-se amb l'oxigen i cremar-se amb flama o sense. La facilitat de combustió de les substàncies 
depèn de la seva mida, forma i grau de dispersió. Els gasos i els vapors de líquids combustibles són 
els més perillosos, i en la ignició d'aquestes mescles es poden esperar deflagracions i detonacions. 
Així mateix, els líquids i els sòlids cremen en fase de vapor, i la velocitat de propagació depèn de la 
facilitat amb què emeten o destil·len vapors. En el cas dels sòlids la facilitat de combustió depèn en 
gran manera del grau de disgregació; així, com major sigui la disgregació, menor serà l'energia 
d'ignició necessària perquè s'iniciï el procés d'incendi. 
 
El comburent és tota mescla de gasos en què hi ha una proporció suficient d'oxigen perquè es 
desenvolupi la combustió. El comburent normal és l'aire que conté aproximadament el 21% d'oxigen. 
Però hi ha altres comburents que desprenen oxigen en determinades condicions, com ara el nitrat de 
potassi (KNO3), el permanganat de potassi (KMnO4), l'àcid perclòric (HClO4), el peròxid d'hidrogen 
(H2O2) o l'òxid nitrós (N2O). 
 
Poden ser fonts d'ignició: l'energia calorífica, l'energia elèctrica, l'energia mecànica o l'energia 
química, que es materialitzen en forma de superfícies calentes, arcs o espurnes, reaccions 
exotèrmiques... (vegeu la relació més exhaustiva que es fa en comentar, més endavant, el perill 
d'explosió). 
 
Si es té en compte que la majoria dels processos es duen a terme en presència d'aire, es pot suposar 
que l'oxigen sempre hi és present, per la qual cosa el perill d'incendi es presenta si coincideixen en 
l'espai i en el temps el combustible i l'energia d'ignició necessaris. 
 
Alguns exemples de processos i/o equips de treball significatius perquè presenten perill d'incendi són: 
 
- Processos d'acabament i neteja, com ara: 
 

- Recobriment amb pols combustible (plàstic o semblant), en què el risc depèn de la composició 
química dels materials i del seu grau de disgregació. 
Els processos en què es genera electricitat estàtica es mereixen una atenció especial. 
- Equips de treball de neteja de superfícies amb flama oberta, com ara llances d'oxigen, gresols, 
etc. 
- Recobriments amb peròxids orgànics i dobles components que donen lloc a reaccions 
exotèrmiques. 
 

- Processos de mecanització, fets en immersió en bany d'oli, com la rectificació fina o l'electroerosió. 
 
- Processos amb equips de treball que generin pols combustible (tall, escatat, poliment...) que, tret 
que siguin captats en l'origen, en dipositar-se lliurement poden entrar en contacte amb superfícies 
calentes o espurnes (fusteries, serradores, etc.). 
 
- Equips de treball en què es duu a terme la vulcanització o polimerització de plàstics o cautxú. 
 
- Equips mescladors i de mòlta, especialment si s'utilitzen els no adequats per a materials 
combustibles. 
 
- Equips extractors i/o bufadors de pols, greixos, olis... combustibles i els recipients o les sitges en què 
es dipositen les dites substàncies. 
 
- Operacions de tall o de soldadura, amb soldadura elèctrica, soldadura oxiacetilènica, bufadors 
d'oxitall, etc. 
 
1.a) Riscos deguts al perill d'incendi en equips de treball 



 
Atès que les possibles conseqüències (danys) poden ser importants, cal fer l'avaluació dels riscos que 
es deriven del perill d'incendi en totes les activitats en què es doni la conjunció dels tres elements 
esmentats més amunt en quantitats significatives, tenint en compte no tan sols l'equip o els equips de 
treball que siguin origen del perill, sinó també la situació del local (llocs de treball) i les seves 
condicions (característiques dels materials, vies d'evacuació, etc.). 
 
Per determinar la probabilitat que es produeixi un incendi s'hauria de comptar amb els elements 
següents: 
 
- Llista de materials combustibles involucrats en l'equip i en el procés. 
 
- Estimació de la inflamabilitat o la combustibilitat dels dits materials i de l'efecte de manteniment del 
foc. 
 
- Determinació de la càrrega tèrmica (suma de les energies calorífiques alliberades en la combustió 
completa dels materials involucrats en l'equip i en el procés). 
 
- Llista de les possibles fonts d'ignició. 
 
- Estimació dels escenaris del foc, tenint en compte les càrregues tèrmiques i les fonts d'ignició 
(probabilitat de l'incendi). 
 
Per estimar el risc en cas d'incendi cal tenir en compte la probabilitat de l'incendi i el dany esperat. 
 
NOTA: 
La informació sobre les propietats dels materials o els components utilitzats en els equips de treball 
normalment es troba a la literatura específica. 
 
Si, una vegada valorat el risc, es dedueix que la màquina o l'equip de treball no és prou segur, s'han 
de prendre mesures per reduir el risc. Des d'un punt de vista general, la reducció del risc comprèn 
l'aplicació de mesures sobre la pròpia màquina o equip de treball i d'altres mesures de tipus 
estructural (d'aquestes últimes no es tracten en aquesta guia). 
 
1.b) Les mesures preventives que cal adoptar comprenen: 
 
- Mesures relatives al disseny, com ara: 
 
- Substitució de materials combustibles per altres no combustibles o retardadors de la flama utilitzats 
en l'equip (per exemple: ús de mescles oli-aigua com a fluid hidràulic en màquines per treballar en 
ambients molt calorosos, acereries o similars; olis especials per a transformadors...). 
 
- Eliminació o reducció dels sobrescalfaments (sobredimensionat; protecció contra sobreintensitats en 
equips elèctrics acompanyada d'un programa adequat de verificació i substitució, si escau, dels 
dispositius de protecció; refrigeració forçada...). 
 
- Selecció de materials utilitzats per l'equip per evitar interaccions no desitjables amb els materials 
produïts per la màquina (emulsió de tall-encenalls). 
 
- Captació dels materials combustibles a l'origen (aspiració en via seca o humida) i enviament a 
recipients d'emmagatzemament situats, si és possible, fora dels llocs de treball. 
 
- Si no es pot eliminar la possibilitat d'incendi, se n'han de limitar els efectes (flames, calor, fums), per 
exemple, apantallant o tancant l'equip de treball, per minimitzar els danys a persones o béns. 
 
- Integració de sistemes de detecció-alarma i extinció. 
 
Si, com a resultat de l'avaluació, es determina que el risc és elevat, s'ha de garantir almenys la 
detecció i l'extinció precoç de l'incendi que es pugui produir a fi de limitar-lo, en la mesura que sigui 
possible, a la zona en què es produeix. 



 
En funció del nivell de risc, les funcions de detectors, pressòstats, etc., s'haurien de considerar com a 
funcions crítiques de seguretat i ser tractades com a tals en la seva interconnexió amb el sistema de 
comandament de l'equip de treball. 
 
- Mesures addicionals: 
 

- Informació complementària per a l'operador (l'operador o els operadors haurien d'estar 
ensinistrats i informats convenientment sobre com tractar aquest perill si es materialitza). 
 
- Si cal, per raons de càrrega tèrmica, combustibilitat, etc., aïllar equips de treball i/o primeres 
matèries i productes no essencials en zones fora dels locals de treball. 
 

2) El perill d'explosió es pot manifestar no només amb productes considerats inflamables sinó 
també amb productes aparentment sense perill, com, per exemple, la farina de cereals. Quan hi ha 
aquest perill es poden aplicar diferents mesures preventives, en funció del producte i del tipus 
d'instal·lació considerada. 
 
S'ha de comparar la capacitat de la font d'ignició per provocar una inflamació amb les característiques 
d'ignició de la substància inflamable. La possibilitat de generar fonts d'ignició s'ha d'estimar tenint en 
compte no només les fonts pròpies de l'equip de treball, sinó d'altres que es puguin crear, per 
exemple, en les operacions de manteniment i de neteja. Si no es pot estimar la probabilitat que es 
produeixi una font d'ignició, s'ha de suposar que la font d'ignició és present permanentment. 
 
En primer lloc, el factor principal que apareix com a origen de les explosions és l'electricitat (obertura 
o tancament de circuits elèctrics, connexions fluixes, etc.); per tant, és important respectar fidelment la 
normativa sobre instal·lacions i equips elèctrics pel que fa a la protecció contra les sobreintensitats i a 
la temperatura superficial màxima permesa i, en zones amb perill d'explosió, utilitzar equips elèctrics 
específics per a la seva utilització en atmosferes explosives. 
 
També cal prestar atenció a altres possibles fonts d'ignició, com ara: 
 
- Superfícies calentes (radiadors, estufes, serpentins calefactors, peces mecanitzades, embragatges a 
fricció, frens mecànics de vehicles i centrifugadors, parts mòbils dels rodaments, passos d'eixos, 
premsaestopes, etc.). 
 
- Flames i gasos calents (incloses les partícules calentes, com ara les que es desprenen en 
operacions de soldadura o d'oxitall). 
 
- Espurnes d'origen mecànic (operacions de fricció, de xoc i d'abrasió, com l'esmolada; fricció per 
fregament entre metalls ferris anàlegs o entre determinats materials ceràmics; xocs que impliquen 
rovell i metalls lleugers, com l'alumini i el magnesi, i els seus aliatges; xoc o fricció de metalls lleugers, 
com el tizirconi o el zirconi, contra qualsevol material prou dur...). 
 
- Corrents elèctrics errants, protecció contra la corrosió catòdica (corrents de retorn en instal·lacions 
generadores de potència, corrents en circuits de posada a terra, inducció magnètica, protecció 
catòdica per contracorrent amb ànodes d'alumini o de magnesi...). 
 
- Electricitat estàtica (càrrega de parts conductores aïllades; càrrega de materials no conductors en 
processos ràpids de separació, com ara pel·lícules en moviment sobre corrons, cintes 
transportadores; cons de descàrrega de productes emmagatzemats a granel, etc.). 
 
- Reaccions exotèrmiques, inclosa l'autoinflamació de pols (reaccions de substàncies pirofosfòriques 
amb l'aire, de metalls alcalins amb l'aigua, d'autoinflamació de pols combustible, d'autoescalfament de 
productes alimentaris a causa de processos biològics, de descomposició de peròxids orgànics o de 
polimerització; atmosfera hidrogen-aire en presència de platí; determinades combinacions de 
materials de construcció amb productes químics, com la del coure amb l'acetilè o la dels metalls 
pesats amb el peròxid d'hidrogen...). 
 
- Altres fonts (llamp, ones electromagnètiques, radiacions ionitzants, ultrasons, compressió adiabàtica 



i ones de xoc, etc.). 
 
Els principis fonamentals de prevenció i protecció són: 
 
a) Prevenció: 
 
- Evitar les atmosferes explosives. Aquest objectiu es pot aconseguir principalment canviant la 
concentració de la substància inflamable per donar-li un valor fora del domini d'explosivitat, o la 
concentració en oxigen, per donar-li un valor per sota de la concentració límit d'oxigen. 
 
- Evitar qualsevol possible font d'inflamació activa. 
 
b) Protecció: 
 
- Limitar els efectes de les explosions a un nivell acceptable mitjançant mesures de protecció de tipus 
constructiu. 
 
NOTA: 
La informació sobre les propietats perilloses de determinades atmosferes explosives, derivades de 
determinats equips de treball, i sobre les mesures de prevenció i protecció prescrites per eliminar o 
reduir el risc es troba en la normativa específica (vegeu l'annex B) o en determinats documents 
tècnics sobre aquesta matèria (per exemple, les publicacions de la National Fire Protection 
Association - NFPA). 
 
Per definir les mesures preventives que s'han d'adoptar cal tenir en compte el funcionament 
normal, així com els disfuncionaments de tipus tècnic i el mal ús previsible. L'aplicació d'aquestes 
mesures requereix un coneixement profund de les situacions industrials i una experiència suficient. 
Per això és recomanable recórrer a l'assessorament d'experts. 
 
A més de les mesures indicades per als equips i les instal·lacions elèctriques, cal tenir en compte les 
següents: 
 
- Evacuar els productes perillosos aspirant-los a l'origen (en via humida, si es tracta de pols 
explosiva). 
 
- Confinar els productes en qüestió en un espai tancat en què no hi hagi possibilitat que la 
temperatura s'elevi o que es produeixin espurnes (cal prestar una atenció especial al tipus de 
recipients per a trasbals i manutenció: han de ser hermètics, metàl·lics, dissenyats de manera que 
impedeixin els vessaments durant la càrrega/descàrrega i s'han de poder connectar a terra). 
 
- Utilitzar tècniques d'inertització que consisteixen a modificar la composició de l'atmosfera en què es 
troba el producte per impedir que s'inflami. 
 
- Instal·lar dispositius de control que permetin mantenir automàticament la concentració de la 
substància inflamable en l'aire (atmosfera explosiva) fora del domini de la inflamabilitat. 
 
Quan no es puguin aplicar aquestes mesures o es comprovi que no són prou eficaces, es pot 
recórrer a dispositius d'emergència automàtics mitjançant extintors o per mitjà de la introducció 
massiva d'un material inert. 
 
Com a exemple, es pot dir que en un centre de mecanització de grans dimensions en què es treballin 
aliatges metàl·lics inflamables (magnesi) una bona solució consisteix a evacuar regularment els 
encenalls per evitar-ne l'acumulació i col·locar, al voltant de la zona de treball, extintors automàtics 
específics. 
 
Un cas especial de perill d'explosió es presenta en els cubilots o forns per manipular o aconseguir 
acer quan es produeix una fuita o una ruptura en el sistema de refrigeració i entren en contacte l'aigua 
i l'acer fos, o en equips de treball com ara determinats tipus de calderes. Aquest tipus d'explosions 
només es poden evitar mitjançant un manteniment correcte dels equips. 

 



 
 

Per a qualsevol observació o suggeriment en relació amb aquesta guia pot dirigir-se a: 
 

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball 
Centre Nacional de Verificació de Maquinària 

La Dinamita, s/n - 48903 BISCAIA 
Tel. 94 499 02 11         Fax 94 499 06 78 
Correu electrònic: cnvminsht@mtas.es 


