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PLEC 
 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

 

1.1. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per 
la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

c) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

d) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 
no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 
1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar 
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de 

la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos 
propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o és cregui convenient 
Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte 
i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
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Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut 
en fase d'execució material de les mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives llicencies i 

autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 
pel cap baix, equivalents. 

 
2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica 
acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, 
realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material 
de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les facultats delegades i 
confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor 
Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 

 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
15. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
e) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
f) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

16. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
o. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
 

p. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i 

els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 



  Projecte d’urbanització de l’àmbit PAU “Rec Arnau”                                                                         Estudi de Seguretat i Salut. 

 41 

novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 

 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 posta en servei i el control periòdic de les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

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

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació 
de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 
2.4. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 
2.5. Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
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amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 

les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva 
i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
32. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

33. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

34. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat 
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

35. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
36. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
37. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

38. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
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conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
39. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
40. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de 
la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, 
o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències 
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 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics superiors, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà 
una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta 
obra en concret. 

 
2.7. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 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. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 

de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

 
2.8. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
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activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador 
de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o 
la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser materialitzades com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat 
i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol treball requerit en un 
sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, 
com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut 

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, 
en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons procedeixi. 
  
 Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor 
farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma 
alguna de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, salvat 
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que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la 
especificación técnica numero 2004-1-10 "Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 
5,4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) y 5.5 letras a), b), y d) del apartado 5 de la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 
“Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera” 
(BOE núm. 296 de 06/12/2010) 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la 
especificación técnica numero 2003-1-10 "Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 
5,1 letras a), b), c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera” (BOE núm. 296 de 06/12/2010) 

ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans 
d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil (DOGC núm. 5753 de 11/11/10) 

Orden ITC/2060/2010, de 21 de julio, por la que se modifica la Instrucción técnica complementaria 02,2,01 "puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, 
aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio (BOE núm. 183 de 29/07/10) 

Decret 86/2010, de 29 de juny, d’organització territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya (DOGC núm. 5664 de 06/07/10) 

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures (DOGC núm. 5665 de 07/07/2010) 

Llei 11/2010, del 19 de maig, de l'Agencia Catalana d’Inspecció de Treball (DOGC núm. 5638 de 28/05/10) 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. (BOE núm. 125 de 22/05/10) Corr Errores BOE núm 149 de 19/06/2010 y BOE núm. 207 de 26/08/10 

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo (BOE núm. 106 de 01/05/10) 

Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a radiacions òptiques artificials (BOE núm. 99 de 24/04/10) 

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 84 de 7/04/10) 

Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (BOE núm. 67 de 18/03/10) 

Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial 
(DOGC núm. 5582 de 08/03/10) CorrErrades DOGC núm. 5709 de 07/09/10 

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. (DOGC 
núm. 5584 de 10/03/10) 
  
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Real Decreto 1/1995, de 2 de marzo (BOE. 29.03.95). 
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE. 269, de 10 de noviembre). 
 
 Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de 2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE. 27, de 31 de enero). Modificado por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 
127 de 29/05/06) 
 
 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Orden 27 de junio de 1997. (BOE 159, de 4 de julio) 
 
 Creación del Instituto Regional de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 Ley 23/1997, de 1 de noviembre. 
 
 Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril). 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los LUGARES DE TRABAJO. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril). 
 
 Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril). 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril). 
 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes BIOLÓGICOS durante el trabajo. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE. 124, de 24 de mayo).  
 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes CANCERÍGENOS durante el trabajo. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. (BOE. 124, de 24 de mayo.  
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. (BOE. 140, de 12 de junio).  
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de EQUIPOS DE TRABAJO. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE. 188, de 7 de agosto). 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE. 256, de 25 de octubre). Modificado por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE 
núm. 127 de 29/05/06) 
 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al RIESGO ELECTRICO. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE núm. 148 de 21 de junio). 
 
  Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados por VIBRACIONES 
MECÁNICAS. 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, (BOE núm 265 de 05/11/05) 
 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a la exposición al RUIDO.  
 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, (BOE núm 60 de 11/03/06). Corrección de erratas (BOE núm. 62 de 14/03/06 y BOE núm. 71 
de 24/03/06) 
 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a la exposición al AMIANTO.  
 
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, (BOE núm 86 de 11/04/06). 
 
 Reglamento sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de imposición de medidas correctoras. 
 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el R.D 707/2002, de 19 de julio, (BOE 139 de 11/06/03) 
 
 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE Núm.298 de 13/12/03). 
 
 Notificació electrònica dels accidents de treball. 
 TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de 
notificació electrònica dels accidents de treball. (DOGC Núm.4163 de 29/06/2004). 
 
 Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya. 
 TRI/1128/2004, de 21 de gener (DOGC 4121 de 28.04.04). 
 
 Regulación de las emisiones sonoras 
 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE núm. 106 de 04/05/06). 
 
 Reglamento de explosivos. 



  Projecte d’urbanització de l’àmbit PAU “Rec Arnau”                                                                         Estudi de Seguretat i Salut. 

 49 

 Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, 
de 16 de febrero (BOE Núm. 61 de 12/03/05). 
 
 Contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud en la industria extractiva  
 
 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero (BOE núm. 25 de 30/01/06) 
 
 Instrucción técnica complementaria nº 10 sobre la prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.  
 
 Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero (BOE núm. 34 de 09/02/06) 
 
 Normas básicas de Seguridad Minera. 
 Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo, por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02 y 
se deroga la Instrucción Técnica complementaria 12.0.04 del Reglamento general de Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 
141 de 13/06/07) 
 
  Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 "Protección de los 
trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas", del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. (BOE núm. 215 de 07/09/2007) 
 
  Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. (DOGC núm. 5191 de 08/08/2008) 
  Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus - Guia d’aplicació del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció - Previsió del balanç. 
 Guia per a la redacció del Pla de Gestió v.1.0. 
  Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió v.1.0. 
  
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (BOE núm. 71 de 23/03/2010) 
 

 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries 
en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 
la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per 
cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici 
dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En 
aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost 
de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 

 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 



  Projecte d’urbanització de l’àmbit PAU “Rec Arnau”                                                                         Estudi de Seguretat i Salut. 

 51 

 
El Factor Tècnic: 

 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 

de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas 
el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps 
de dedicació a aquestes funcions. 

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
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competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciolad'urgències, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries 
de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 

 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a mes 
a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflexi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 

 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’utilitzador. 

 
 
Figueres, setembre 2018 
 
 
 
 
 
F. Xavier Clotas Torrent 
ETOP, col. 11350 
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AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

 

 



Estudi Seguretat i Salut. PAU1.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  INICIALOBRA 01
ELEMENTSAMBIT 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

h Senyaler2 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

3 H1411115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

4 H1422120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

5 H1433115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4056 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

7 H1451110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

8 H1462241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4719 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

10 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs11 HBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs12 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

13 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

14 HQU1D190

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

15 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball16 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  INICIAL01

AMBIT ELEMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 9)

2,00015,72 31,44

2 H15Z2011 h Senyaler (P - 8) 6,00015,88 95,28

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 1)

5,00012,48 62,40

4 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

5,0006,82 34,10

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 3)

5,00014,86 74,30

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

5,0000,69 3,45

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 5)

5,0001,52 7,60

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 6)

5,00021,52 107,60

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 7)

5,00017,60 88,00

10 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

120,0002,40 288,00

11 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

2,00053,86 107,72

12 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

2,00048,16 96,32

13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

2,00017,86 35,72

14 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 14)

3,00051,25 153,75

15 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs (P - 15)

3,000105,00 315,00

16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 16)

1,00083,05 83,05

AMBITTOTAL 01.10 1.583,73

EUR
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Figueres, setembre 2018 

F. Xavier  Clotas Torrent
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