ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT SALUT

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA,
INSTAL·LACIÓ MARQUESINES I PLARAFORMES PARADES AUTOBUSOS
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1. OBJECTIU
La finalitat d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és establir, durant l'execució de
les obres del contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia i en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme les
seves obligacions en el terreny de !a prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
El Contractista haurà d’elaborar, segons disposa l’article 7è de l’esmentat Reial
Decret, un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució, les
previsions compreses en aquest document. Per això, els errors u omissions que
poguessin existir al mateix, no podran ser reclamades pel Contractista.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a
l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).

2. DADES DE L’OBRA
2.1 Situació de l’obra
Les obres s’efectuaran en el municipi de Sant de Quirze del Vallès, bàsicament en
les zones urbanes.
2.2 Descripció de l’obra
Es tracta de realitzar, en la xarxa viaria de Sant Quirze del Vallès, les actuacions que
s’enumeren a continuació:
-

senyalització horitzontal ( repintat de les marques viàries desgastades i la
reposició de la dels carrers en què s'hagi renovat el paviment, col·locació
d’elements separadors de carrils bici, etc. )

-

senyalització vertical ( substitució de senyalització desgastada, implantació
de nova senyalització en sectors del municipi, delimitació de carrils bici, etc. )

-

instal·lació de marquesines en les parades dels autobusos

-

instal·lació de plataformes en les parades dels autobusos

2.3 Termini d'execució
El termini d'execució considerat és de 6 mesos.
2.4 Personal previst
Segons les fases i ritme de l'obra es preveu que el persona! necessari sigui, com a
màxim, de 6 operaris. Habitualment es treballarà amb equips de 3 persones.
2.5 Interferències i serveis afectats
Les actuacions previstes afectaran, en diferent grau, el trànsit de la xarxa viaria a on
s’efectuï l’actuació i els serveis implantats als vials ( subministrament d’aigua, gas,
enllumenat, energia elèctrica, telefonia, etc. ).
2.6. Característiques de la ubicació dels treballs
L'execució dels treballs es portarà a terme en vials, bàsicament, de zones urbanes. Per
protegir les obres respecte dels vianants i tràfic rodat, es preveu senyalitzar l’àmbit
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d’actuació amb la disposició de mesures de seguretat, protecció, senyalització i, quan
sigui necessari, efectuar talls o restriccions del trànsit .

3. PROMOTOR
El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
4. PRESSUPOSTOS
4.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost total l’obra és de ****.000€ (IVA inclòs) que inclou el pressupost de
seguretat i salut.
4.2. PRESSUPOST DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El pressupost d’execució material corresponent a l'estudi bàsic de seguretat i salut és
de 1.150 € ja contemplat dins del de l’obra.
5. ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres s’executaran en la xarxa viaria i que les dimensions dels carrers
d’’accés és suficient, no es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni dels
treballadors a l’obra.
6. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECCUCIÓ DE L’OBRA.
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les
següents activitats:
-

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

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

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

-

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

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

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

-

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

-

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

-

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu í reduir els efectes
del mateix a !a salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar
i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.

5

7. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

7.1. Serveis provisionals
A l’àmbit de l’actuació existeix subministrament elèctric i d’aigua potable. Si s’escau
l’adjudicatari de l’obra haurà de demanar els corresponents comptadors provisionals.
7.2. Unitats constructives, maquinària i equips
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:
UNITATS CONSTRUCTIVES

MAQUINÀRIA I EQUIPS

Senyalització

• Màquines automotrius de pintura.
• Eines manuals.
• Descàrrega i col·locació de senyals.
• Manipulació de pintures.
• Martell trencador
• Màquina taladradora
• Vehicles transport

Marquesines

• Martell trencador
• Eines manuals.
• Descàrrega i col·locació de perfils i vidres.
• Màquina taladradora
• Vehicles transport

Plataformes

• Eines manuals.
• Descàrrega i col·locació de peces
• Màquina taladradora
• Vehicles transport

7.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

7.3.1 Senyalització
• Ferides en extremitats per objectes tallants.
• Atrapaments entre objectes.
• Talls per manipulació de màquines i eines.
• Inhalació de substàncies nocives
• Atropellament per maquinaria i vehicles.
7.3.2 Marquesines
• Ferides en extremitats per objectes tallants.
• Atrapaments entre objectes.
• Talls per manipulació de màquines i eines.
• Caigudes a diferent nivell
• Atropellament per maquinaria i vehicles.

7.3.3 Plataformes
• Ferides en extremitats per objectes tallants.
• Atrapaments entre objectes.
• Talls per manipulació de màquines i eines.
• Inhalació de substàncies nocives
• Atropellament per maquinaria i vehicles.

8. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS TÈCNIQUES
8.1 Mesures preventives generals
• Les zones de treball es mantindran netes i ordenades.
Es prohibeix terminantment i sota cap concepte:
• Utilitzar cables sense aïllament elèctric necessari.
• Treballar dintre del radi d'acció d una màquina.
• Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir la distància mínima de
separació.
• Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o
col·lectiu.
• Accionar o posar en funcionament instal·lacions elèctriques o motors quan es facin
operacions de reparació o conservació.
• Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera sense els senyals
acústics d'avís ni quan el personal no domini el camp de visió.
• Balancejar les càrregues en els parells d'elevació.
• Pujar el personal a les càrregues de les grues.
Ús de la maquinària automotriu:
• Els maquinistes realitzaran un manteniment diari de nivells, pneumàtics, pèrdues de
greix, alarmes, llums de comandaments i marxa.
• No es repassarà mai en funcionament.
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• Es farà una revisió periòdica dels mecanismes de fre, elevadors hidràulics, senyals
acústiques i il·luminació.
• Les maniobres de la maquinaria estaran dirigides per persones que no siguin el
propi conductor.
• Quan es deixi el vehicle s'hauran d'aplicar els dispositius de frenada per aconseguir
immobilitzar-lo i es bloquejarà la direcció i el sistema de posada en marxa, per
evitar que ho pugui utilitzar un altre persona.
• Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de
seguretat al baixar de la cabina del vehicle.
• Es prohibeix la presència de persones en la proximitat de les màquines durant els
treballs.
Ús de maquinaria portàtil:
• S'han de disposar les màquines í les eines segons les normes del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió, a fi d'evitar contactes directes i indirectes.
• Es protegirà la maquinària mitjançant protectors de manera que no puguin atraparse parts del cos o dels vestits.
• Es protegiran les eines de talls, amb protectors.
• Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules.
• Es tallarà el subministrament de les màquines quan s'hagi de procedir a la seva
reparació i s'impedirà la seva posada en marxa mentre romangui el personal.
• S'utilitzarà aigua en aquells treballs que produeixin pols.
• Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegirà el personal amb
proteccions individuals o col·lectives, segons la feina.
8.2 Risc d'inhalacions de pols
• Durant l'execució de tasques que es facin en ambients de pols, es facilitarà als
operaris caretes de respiració buco-nasals, segons la norma o homologació MT-9.
amb filtre mecànic.
8.3 Risc de Sobre esforç
• S'utilitzaran les eines apropiades, amb ganxos, cordes, etc.
• Es facilitaran, si escau, cinturons especials per lumbàlgies, mentre es facin tasques
de utilització de material.
8.4 Risc de lesions auditives
• Tots els treballs que es desenvolupin en ambients amb un nivell de soroll superior a
80 dB, s'utilitzaran protectors auditius homologats segons la norma MT-2.
8.5 Risc de cops a les mans
• El personal utilitzarà guants de protecció segons les operacions a realitzar. Es
recomana que els guants siguin de cuir.
8.6 Risc de trepitjar claus I lesions en les cames
• Es dotarà a tots els treballadors sotmesos a risc de ferides punxants als peus de
botes amb plantilles d'acer flexible
• Davant els risc de ferides en les cames, s'els facilitaran botes de seguretat, amb
puntera metàl·lica.
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8.7 Medis de protecció col·lectiva
Descrits els riscs detectats que poden sorgir en el transcurs de les obres, es preveu
la seva eliminació mitjançant proteccions col·lectives en aquells casos en els que
sigui possible segons la següent descripció.
• Tanques de limitació i protecció.
• Senyals de trànsit.
• Senyals de seguretat.
• Cartells informatius.
• Garlanda d'abalisament.
• Jalons de senyalització.
• Cons de goma TB-6.
• Preses de terra.
• Extintors.

8.8 Medis de protecció individual
Les proteccions individuals seran com a mínim les següents:
• Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els
operaris, inclosos els visitants.
• Botes de seguretat, classe III, per atot el personal que manegui càrregues pesades.
• Guants d'ús general, de cuir i protectores de talls per a utilització de materials i
objectes.
• Granotes, de color viu.
• Ulleres contra impactes í protectores de pols en totes les operacions en que poden
produir-se despreniments de partícules.
• Careta protectora de pols amb filtre recanviable.
• Filtres per a caretes.
• Protectors auditius.
• Armilles reflectores de color groc i viu.

9 FORMACIÓ
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de
treball, i dels riscs que aquests poguessin ocasionar, juntament amb les mesures de
seguretat que caldrà emprar. Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets
de socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els talls disposin d'un socorrista.

10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola en la que hi haurà com a mínim, el següent
material:
• Aigua oxigenada.
• Esperit 961.
• Tintura de iode.
• Mercromina.
• Amoníac.
• Gassa esterilitzada.
• Cotó hidròfil.
• Benes.
• Esparadrap.
• Antispasmodics.
• Analgèsics.
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• Tònics cardíacs d'urgència.
• Torniquet.
• Bosses d'aigua o gel.
• 4 guants esterilitzats.
• Xeringues d'un ús.
• Agulles injectables d'un ús.
• Termòmetre clínic.

Assistència a accidents
Caldrà informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis
propis. Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris...) on s'han de traslladar
als accidentats per a llur més ràpid i efectiu tractament.
Es disposarà a l'obra, i en lloc visible, una llista amb els telèfons i adreces dels
serveis assignats per a urgències, ambulàncies, taxis. etc. per a garantir un ràpid i
adequat transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.
Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball.

11 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS
Durant l'execució dels treballs pot haver riscs que afectin a tercers, al treballar prop
de la via pública. S'extremaran les mesures d'avís i senyalització adequades, així
com la vigilància de seguretat.

Sant Quirze del Vallès, 16 de juny de 2010

L’aparellador municipal
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PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
Accidents de treball. Notificació.
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen
instruccions per al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987,
del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987).
Accidents de treball. Notificació electrònica.
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre
TRI/10, de 26 de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061,
02/02/2004).
•

Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004.
Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004).

•

Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de
l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball
i Indústria (DOGC, 01/07/2005).

•

Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de
l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball
i Indústria (DOGC, 20/06/2006).

•

Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de
l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball
(DOGC, 11/07/2007).

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant
el treball.
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents
biològics durant el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de
la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).
•

Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic.
Ordre de 25 de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció
d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998).

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents
durant el treball.
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents
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cancerígens durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri
de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).
•

Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 145, 17/06/2000).

•

Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 82, 05/04/2003).

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el
treball.
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb
l’exposició a agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ;
Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE
n.129, 30/05/2001).
Aparells elevadors i de manejament mecànic.
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells
elevadors i de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988).
Aparells elevadors per a obres.
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del
Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170,
18/07/1977).
•

Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63,
14/03/1981).

Avís previ d'obres. Models de comunicació.
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un
centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ;
Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).
• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret
1109, de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204,
25/08/2007).
Centres de treball. Comunicacions d’obertura
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats
d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i
Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988).
•

Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.
Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n.
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4234, 07/10/2004).

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006.
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193,
13/08/2002).
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt)
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197,
17/08/2007).
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de
Documentació: http://www.apabcn.cat/)
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de
14 de febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006).
(Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006).
CTE. Còdi tècnic de l’edificació.
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74,
28/03/2006). (Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008).
•

Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007)

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial
decret 1627, de 24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256,
25/10/1997).
•

Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de
novembre de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004).

•

Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball
i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).

•

Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18.
Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers
Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219,
12/09/2007).

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut.
Registre
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.
Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n.
4234, 07/10/2004).
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
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S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del
Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988).
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de
novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
•

Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57,
08/03/1995).

•

Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de
25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).

•

Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la
vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri
d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).

EPIs. Ús d’equips de protecció individual.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del
Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171,
18/07/1997).
Equips de treball. Ús .
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la
Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997).
•

Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de
«treballs verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en
altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional
única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la
Presidència (BOE, 13/11/2004).

Estatut dels treballadors.
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de
març de 1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995).

Grues mòbils autopropulsades usades.
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells
d’elevació i manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial
decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE,
17/07/2003).
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Infraccions i sancions en l’ordre social.
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret
legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189,
08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000).
•

Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54,
de 12 de desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003).

•

Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de
2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006).

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social.
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93,
19/04/2006) (Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006).
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció
de treball i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ;
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades:
DOGC n. 4644, 30/05/2006).
Llibre d'incidències.
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de
gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998)
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret
1109, de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204,
25/08/2007).
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial
decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97,
23/04/1997).
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE.
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret
1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).
•

Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33,
08/02/1995).

•

Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret.
Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE,
18/08/1999).

Màquines. Emissions sonores.
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.
Reial decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52,
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01/03/2002).
•

Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006).

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de
novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
•

Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57,
08/03/1995).

•

Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de
25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).

•

Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la
vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri
d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).

Marcatge CE. Màquines
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret
1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).
•

Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33,
08/02/1995).

•

Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret.
Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE,
18/08/1999).

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ
d'obres. Models de comunicació.
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un
centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ;
Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).
Obra Pública
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007).
Ha entrat en vigor el 06/01/2008.
Prevenció de riscos laborals.
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269,
10/11/1995).
•

Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals,
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administratives i de l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998).
•

Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23,
24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions
addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298,
13/12/2003).

•

Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
en matèria de coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30
de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004).

Risc elèctric.
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
davant el risc elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la
Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001).
Seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de
14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
•

Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del
Ministeri de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004).

Senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE
n. 97, 23/04/1997).
Serveis de prevenció. Reglament
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE
n. 27, 31/01/1997).
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159,
04/07/1997) .
•

Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i
Afers Socials (BOE n. 104, 01/05/1998).

•

Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10
de juny de 2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005)

•

Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31,
31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del
Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de
Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb
l’exposició al soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la
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Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71,
14/03/2006).
Subcontractació en el sector de la construcció.
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006).
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei
32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció
d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007).
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus
d’empreses.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de
treball temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i
Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999).
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que
puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de
novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005).

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara
que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la
contracta
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions
de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció
facultativa de l'obra, on s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la
direcció facultativa.
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El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni
eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de
l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control del lliurament dels equips de protecció individual (EPI)
de la totalitat del personal que intervé a l'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a
les prestacions respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per
l'obra el casc de seguretat.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en
garanteixi l'operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra
necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà
sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC)
tindran fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada
prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
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fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir
més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció
dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de
la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals
a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les
peces interiors en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús
de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària
MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció
plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
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Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
- cotó o punt:
- cuir:
- làtex rugós:
- lona:

feines lleugeres
manipulació en general
manipulació de peces que tallin
manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE
núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús
individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum,
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de
09-09-78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu
provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls
lliurarà roba impermeable.

21

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte
a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per
dues persones. La longitud deposarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o
extern.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom,
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.
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7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i
allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que
s'hagi consumit.

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general
de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i
ceràmica.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que
s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

10. COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor haurà de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les
obres per a que asumeixi les funcions que definides en el RD 1627/1997.

11. AVÍS PREVI
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El promotor portarà a terme el corresponent avís previ als Serveis Territorials de treball
de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de
data 24-10-97.

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici
de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest
Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial
decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives
que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada
col·legialment pel col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució
de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per
elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor
de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat
en la fase d'execució d'obres.

13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà
d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en
fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui
a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de
24 hores.
Sant Quirze del Vallès, 16 de juny de 2010

L’aparellador municipal
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