
 

 

 

CURS 

Sistemes de Protecció Provisional en obres de Construcció i Manteniments  

 

Data i hora: Dijous 6 d’octubre de 2022, de 16.00 a 19.00 h. 

Lloc: Sala de formació del CETIM, Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa. 

Professor: David Ojuel, Managing Director de KAITARI Safety Engineering. 

Inscripció: Al web www.cetim.cat o bé a l’a/e formacio@cetim.cat.  

Preu: 110,00 € per a les persones col·legiades amb RC del Col·legi, 125,00 € per a les 

persones col·legiades i 155,00 € per a les persones no col·legiades. 

 

Programa: 

1. Què son las proteccions col·lectives? 

2. Xarxes de Seguretat EN 1263-1/-2 Objecte i camp de aplicació 

3. Sistemes de xarxa: S, T, U, V Exemples 

4. Baranes de protecció EN 13374 Objecte i camp de aplicació 

5. EN 13374 Requisits de sistemes provisionals de protecció de bora (SPPB) 

6. EN 13374 Classes apropiades per utilitzar en diferents inclinacions i alçades de 

caiguda 

7. Assajos dels SPPB 

8. Mesures i espais a considerar per cada SPPB 

9. Solucions SPPB segons el seu emplaçament i tipus d’estructura 

10. Marquesines de Protecció 

11. Conclusions sobre els sistemes de protecció 

 

Novetat: Descompte a l’Aparcament Quatre Cantons de Manresa, Muralla de Sant Francesc, 

15. Abans de l’inici del curs demana’ns el descompte a les nostres oficines.  

 
Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de 
formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el 
Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció 
del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici. 
 

 

https://www.cetim.cat/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=932eb78b-c3ce-4779-b29c-80bbafdd836e&Idioma=ca-ES&IdReg=391
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