
 

   
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 

<ARQUITECTURA TÈCNICA> 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 

<GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA  
LA DOCUMENTACIÓ DE PRL EN UNA OBRA> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projectista:             Juan Carlos Merino Villanueva   
 Director:  Jesús Abad Puente 
 Convocatòria:  Juny 2009 
 



2      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      3  

 

 

Resum 
 
Aquest projecte consta de dues parts: una teòrica i una altre pràctica. La part teòrica explica 

l’actuació de tots els intervinents d’una obra, des de les seves funcions alhora d’omplir la 

documentació, com les seves responsabilitats, especificant en fase de projecte i fase 

d’execució. També s’explica tota la documentació obligatòria de Prevenció de Riscos 

Laborals que s’ha de realitzar en una obra, especificant qui la d’omplir i en quin moment s’ha 

d’entregar i a on (es detallen els centres professionals, amb la seva direcció,  per tal de 

facilitar l’entrega dels documents).  

 

La part pràctica consisteix en la creació d’una web on estigui penjada tota la documentació 

de PRL per tal d’afavorir el seu ús en les obres de construcció i evitar mancances en la 

seguretat. Servirà de guia de gestió i control documental de PRL en una obra, la qual estarà 

a l’abast de tothom ajudant a la gent que tingui dubtes en les seves funcions a l’hora 

d’exercir en matèria de seguretat. És una guia de consulta, on es poden enviar dubtes o 

aclaracions en el cas que es necessiti, i també es poden descarregar els formularis per tal 

d’omplir a l’obra. 
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Pròleg 
 
La iniciativa de realitzar aquest projecte va començar en que havia de fer un treball que 

impliqués bona part del seu contingut en la seguretat, i això, perquè vaig fer la línia E 

Coordinació de Seguretat i Salut a la Construcció.  

 

No volia fer un pla de seguretat com molts dels meus companys, perquè volia fer alguna 

cosa més de profit, i llavors vaig acudir al meu tutor actual i professor de diverses optatives 

de la meva línia, Jesús Abad Puente, perquè m’orientes en la tria i elecció de l’actual  

projecte fi de carrera.  

 

Nosaltres vam estar parlant de diverses propostes fins que va sorgir una que em va agradar. 

Es tractava de fer una guia de gestió i control de tota la documentació de Prevenció de 

Riscos Laborals (PRL) en una obra on tota l’informació estaria a l’abast de tothom mitjançant 

una pàgina web. 
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Capítol 1: Introducció i Objectius 
 

Un dels majors problemes en l’àmbit de la seguretat és el gran desconeixement de la 

matèria preventiva, la mà d’obra poc qualificada i els curts terminis en les execucions de les 

obres.  

 

Deixant de costat aquesta etapa de crisis, cada vegada s’inicien moltes obres i s’edifica en 

qualsevol lloc, portant un ritme molt elevat d’obres executades amb uns terminis molt 

ajustats, comportant contractacions de mà d’obra poc qualificada que treballa de forma 

ràpida i perillosa, ja que no es dedica el suficient temps a impartir la formació en Prevenció 

de Riscos Laborals ni es comprova que els treballadors estiguin o no formats. 

 

Per això, amb aquest projecte es vol estimular la prevenció de riscos laborals en tots els 

treballadors del sector de la construcció de l’àmbit de la seguretat, explicant les funcions i 

responsabilitats de cada intervinent de l’obra i facilitant tots els formularis mitjançant una 

pàgina web on es podran descarregar tots els impresos, clarament explicats pas a pas, i on i 

quan s’han de visar o entregar. Es vol aconseguir una clara guia de control i gestió de tota la 

documentació de prevenció de riscos laborals en una obra de construcció per tal d’evitar 

mancances en la seguretat i així evitar riscos innecessaris que avui dia passen 

habitualment, provocant accidents i pèrdues que podrien no haver passat amb una bona 

pràctica. 
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Capítol 2: Informe sobre l’accidentalitat en la construcció 
 
Encara que la seguretat està avui dia més implementada, una dada significativa és que a 

cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals. En lo que portem d’any, a 

Catalunya portem 228 accidents greus i 22 mortals, segons dades del departament de 

Treball. La següent taula indica tots els accidents que es van produir durant l’any 2008, 

indiferentment del contracte o sexe.  

 
Sinistralitat laboral – Accidents en jornada de treball amb baixa - Informació comarcal    
Període: Comparacions interanuals: Des de gener fins a desembre de 2008. Període d'acumulació: 12 mesos  
Àmbit territorial: Total Catalunya      
Sector d'activitat econòmica: Construcció      
Gravetat: Lleus, Greus, Mortals, Total      
Sexe: Total       
Tipus de contracte: Total      
       

Període Àmbit territorial Sector d'activitat econòmica Tipus de gravetat Sexe 
Tipus de 
contracte Accidents

De gener a 
desembre de 2008 Total Catalunya Construcció Lleus Total Total 28688
De gener a 
desembre de 2008 Total Catalunya Construcció Greus Total Total 353
De gener a 
desembre de 2008 Total Catalunya Construcció Mortals Total Total 28
De gener a 
desembre de 2008 Total Catalunya Construcció Total Total Total 29069
 
Com podem veure a la gràfica, l’evolució dels índexs d’incidència dels accidents en jornada 

de treball amb baixa és favorable, ja que es veu un clar descens, però tot i així segueixen 

sent massa accidents, la majoria dels quals per una mala prevenció. 

 

 
Veure annex 4 Sinistralitat laboral Abril 2009 

 
Amb aquestes dades vull reflexar que cada vegada més s’ha de fer prevenció de riscos 

laborals perquè és una tasca molt important, i encara que hi hagin menys accidents i menys 

baixes, segueixen ser moltes, ja que això comporta pèrdues i despeses que en tot moment 

són innecessàries. 
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Capítol 3: Esquema obra 
 
Aquests són els passos a seguir en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en una obra 
de construcció en fase de projecte (l’acta de replanteig inicia l’obra): 
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Capítol 4: Agents intervinents 
 
Apartat 1: Promotor (empresari titular) 
 
És la persona física o jurídica per conta de la qual es realitza l’obra. El promotor pot ser 
també contractista de l’obra quan el promotor executa l’obra amb plantilla pròpia, quan 
contracta treballadors autònoms i quan es posiciona activament en l’obra (controla, 
supervisa, dirigeix, elabora el pla de seguretat i salut, té persones que controlen l’obra o 
encarregats propis...). 
 
Les seves funcions són: 
 
 - Elaboració del projecte: 
 

1.- Encarregar la redacció al projectista o projectistes de la totalitat o parts del 
projecte. 
 
2.- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte quan a l’obra intervinguin diversos projectistes. 
 

Hi ha un ÚNIC 
PROJECTISTA quan 

PROMOTOR encarrega i 
contracta amb una persona física 
o jurídica la redacció del projecte 

Amb independència de que en 
la seva elaboració participin 
varis. El contractat serà l’únic 
responsable del projecte. 

Hi han VARIS 
PROJECTISTES 
quan 

PROMOTOR encarrega i 
contracta a varies persones 
físiques o jurídiques la redacció 
del projecte 

Totes elles responen de la seva 
elaboració 
COORDINADOR FASE 
ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Hi han VARIS 
PROJECTISTES 
quan 

PROMOTOR encarrega per 
contracte PARTS d’un mateix 
projecte a diferents persones 
físiques o jurídiques 

COORDINADOR FASE 
ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

 
3.- Elaborar a través del tècnic competent l’Estudi de Seguretat i Salut o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclòs en el projecte d’obra. 

 
 - Execució de l’obra: 
 

1.- Designar a la Direcció Facultativa (tècnics competents encarregats de la 
direcció i control de l’execució de l’obra) i realitzar l’Avís Previ a l’autoritat 
laboral. 
 
2.- Designar al Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i 
respon del compliment de les seves funcions quan: 
  - més d’una empresa. 
  - 1 empresa + treballadors autònoms. 
  - Diversos treballadors autònoms. 
El promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es produeixi aquesta 
situació, haurà d’actualitzar l’avís previ i designar a un Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.  
La designació del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte i execució de l’obra, podrà recaure o no sobre la mateixa persona. 
No es procedirà a designar al Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra quan hi hagi: 
  - Un contractista. 
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  - Una UTE si actua com a unitat. 
- Un treballador autònom + un o varis treballadors per conta aliena al 
seu càrrec (per considerar-se contractista o subcontractista) = a una 
empresa. 

No obstant, la designació pel promotor del Coordinador de Seguretat i Salut 
no eximeix de les seves responsabilitats. El Coordinador no té responsabilitat 
administrativa; és el promotor el qui respon dels actes del coordinador i del 
compliment o no de les seves funcions. 
 
3.- Funcions derivades de l’article 24 Llei 31/95 i RD 171/2004. 

- Deure d’informar del promotor els riscos propis del centre de treball 
(obra) i de les mesures de prevenció i emergència (mitjançant l’estudi 
o estudi bàsic de seguretat i salut), abans de l’inici de les activitats o 
quan hi hagi un canvi en els riscos propis del centre als efectes 
preventius. S’ha d’informar dels riscos greus i molt greus per escrit. 

   
4.- Deure de vigilar el compliment per part de contractistes i subcontractistes 
de la normativa de prevenció de riscos laborals (art. 10.1 RCAE). 

 
Responsabilitats del promotor: 
 

- Administrativa: el promotor respon dels actes del coordinador i del compliment o no 
de les seves funcions. Les infraccions estan regulades per la Llei d’Infraccions i 
Sancions en Organització en Seguretat (LISOS) 

 
 
Apartat 2: Projectista 
 
És la persona que duu a terme projectes constructius, arquitectònics, mecànics, etc d’acord 
amb les necessitats d’un client (promotor) i la normativa tècnica corresponent. 
 
Les seves funcions són:  
 

- Elaboració del projecte: 
 

- Tindre en compte en fase de projecte els principis de prevenció i salut 
(article 15) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
- Prendre decisions organitzatives i constructives, amb l’objectiu de planificar 
els treballs de l’obra que es desenvolupen simultània o sucessivament.  

 
- Realitzar un planning de l’obra. 

 
- Preveure a nivell de projecte les mesures de seguretat per a realitzar el 
posterior manteniment de l’edificació. 

 
 
Apartat 3: Direcció Facultativa  
 
Són tècnics competents encarregats de la direcció i control de l’execució de l’obra (art. 2.1 
RD 1627/1997). Segons l’article 7 del RD 1627/1997, en el cas que no hi hagi coordinador 
de seguretat i salut, la direcció facultativa assumirà aquesta funció. 
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Apartat 4: El Coordinador de Seguretat i Salut 
 
Tècnic designat pel promotor de l’obra que disposa amb la formació d’Enginyer, Enginyer 
tècnic o Arquitecte, Arquitecte tècnic i formació en seguretat laboral. 
 
Les seves funcions són:  
 

- Elaboració del projecte: 
 

 Durant el projecte d’obra ha de coordinar l’aplicació dels principis preventius 
de l’article 15 de LPRL en el projecte, estudi o estudi bàsic i en les previsions 
e informacions útils per a la realització dels treballs posteriors, i elaborar o fer 
q s’elabori sota la seva responsabilitat l’estudi o estudi bàsic. Ha d’anteposar 
l’aplicació dels Principis Generals Preventius (art. 15 Llei 31/95) a qualsevol 
decisió tècnica, econòmica, productiva i/o organitzativa, a l’elaborar tant el 
projecte, estudi de seguretat i salut, estudi bàsic de seguretat i a les 
previsions i informacions útils per a realitzar treballs posteriors. 

 
Principis Generals Preventius: 

   + Evitar els riscos. 
   + Avaluar els riscos inevitables. 
   + Combatre riscos des de l’origen. 
   + Adaptar el treball al treballador. 
   + Tindre en compte l’evolució tècnica. 
   + Substituir lo perillós per lo que comporti poc o cap perill. 
   + Planificar la prevenció. 
   + Anteposar la protecció col·lectiva a la individual. 
   + Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
 - Execució de l’obra (art. 9 RD 1627/1997): 
 
  1.- Coordinar l’aplicació dels principis Generals de Prevenció i de Seguretat: 

- Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de 
planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultàniament o successivament. 
- A l’estimar la duració requerida per a l’execució dels diferents treballs 
o fases de treball.  
 

2.- Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms, apliquin de forma coherent i 
responsable els principis de l’article 15 de LPRL durant l’execució de l’obra, i 
en particular en les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 RD 
1627/1997. 

   - El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
- Manipulació de materials i utilització de medis 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 puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
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- Delimitació i condicionament de les zones de magatzem i dipòsit dels 
materials, en particular matèries i substàncies perilloses. 
- Recollida de materials perillosos utilitzats. 
- Emmagatzematge i eliminació de residus i enderrocs. 
- L’adaptació, en funció de 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 a l’obra o a prop del lloc de l’obra. 
 

3.- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, 
les modificacions introduïdes al mateix (en el cas que no hi hagi coordinador, 
la direcció facultativa assumirà dita funció, art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 
de LPRL (llei 31/95). “L’empresari titular del centre de treball adoptarà les 
mesures necessàries per a que aquells altres empresaris que desenvolupin 
activitats en el seu centre de treball rebin la informació i instruccions 
adequades en relació amb els riscos existents al centre de treball i amb les 
mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures 
d’emergència a aplicar, per al seu trasllat als respectius treballadors”. 
 
5.- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball.  
 
6.- Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 
Designar al Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i respon del 
compliment de les seves funcions quan: 

+ Més d’una empresa. 
+ 1 empresa + treballadors autònoms. 
+ Diversos treballadors autònoms. 

El promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es produeixi aquesta 
situació, haurà d’actualitzar l’avís previ i designar a un Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra.  
No es procedirà a designar al Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra quan hi hagi: 

+ Un contractista. 
+ Una UTE si actua com a unitat. 
+ Un treballador autònom + un o varis treballadors per conta aliena al seu 
càrrec (per considerar-se contractista o subcontractista) = a una empresa. 

 
 
La designació del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte i 
execució de l’obra, podrà recaure o no sobre la mateixa persona. 
No obstant, la designació pel promotor del Coordinador de Seguretat i Salut no eximeix de 
les seves responsabilitats. El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte i execució de l’obra no té responsabilitat administrativa. El responsable administratiu 
per l’incompliment de les seves funcions és el promotor. 
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Apartat 5: Contractista Principal 
 
Persona física o jurídica que assumeix contractualment amb el promotor, amb mitjans 
humans o materials propis o aliens el compromís d’executar la totalitat o part de l’obra amb 
sujecció al projecte o contracte (art. 2.1.h RD 1627/1997). 
 

Assumir la totalitat de l’obra i executar la totalitat de l’obra. Promotor 
↓ 

Contractista 
Assumir la totalitat de l’obra i executar-la en tot o en part amb 
subcontractes. 

Promotor 
↓ 

Contractista 
↓             ↓             ↓             

Subcont   Subcont   Subcont 
Assumir part de l’obra i la resta la assumiran altres 
contractistes (descentralització horitzontal). 

Promotor 
↓             ↓             ↓      

Contrat   Contrat   Contrat 

 

 
 
Les seves funcions són:  
 

- Elaboració del projecte: 
 
1.- Realitzar la comunicació d’obertura del centre de treball. Es presentarà a 
l’Autoritat Laboral en el termini màxim de 30 dies des de l’iniciació dels 
treballs (art. 19 RD 1627/1997). 
 
2.- Elaborar el Pla de Seguretat i Salut (ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar 
i complementar les previsions de l’estudi de seguretat en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra) (art. 7 RD 1627/1997). 

 
- Execució de l’obra: 

 
1.- Aplicar els principis de l’acció preventiva (art. 11 RD 1627/1997, art. 15 
L31/95). 
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2.- Complir i fer complir al seu personal lo establert al pla de seguretat i salut 
(art. 11 RD 1627/1997). 
 
3.- Complir amb la normativa de PRL, tenint en compte les obligacions sobre 
coordinació d’activitats empresarials (art 24.3 L31/95) així com les 
disposicions mínimes de seguretat i salut: 

- Deure de cooperació: informar i establir els medis de coordinació 
amb les empreses concurrents. S’informa sobre els riscos específics 
de l’activitat que es desenvoluparà en el centre de treball que puguin 
afectar a altres treballadors de diferents empreses. S’informa als 
empresaris concurrents que tinguin treballadors que treballin en el 
mateix centre de treball, abans d’iniciar l’activitat, abans d’establir els 
medis de comunicació, o una vegada iniciats quan hi hagi un canvi en 
les activitats concurrents, quan s’hagi produït una situació 
d’emergència o un accident de treball conseqüència de riscos derivats 
de la concurrència. S’informa de forma escrita quan es generin riscos 
greus i molt greus. Dita informació es traslladarà als nostres propis 
treballadors (art. 18 L31/95) i a la nostra avaluació de riscos i 
planificació de l’acció preventiva. Els medis de coordinació seran: 
  a) Exigència de l’acció conjunta de les empreses concurrents. 
  b) Exigència de l’acció individual (impartir instruccions). 

c) Acció representants dels treballadors (reunions del comitè de 
seguretat i salut o empresaris i delegats de prevenció). 

  d) Presència dels recursos preventius. 
  e) Designació d’un Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Deure de vigilància: a empreses que concorren en un mateix lloc de 
treball, que es vinculin entre si a través de contracta o subcontracta o 
corresponents a la pròpia activitat de l’empresari principal. 

 
4.- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre les mesures que hagin d’adoptar-se i en lo que es refereix a 
la seguretat i salut de l’obra (art. 11 RD 1627/1997). 
 
5.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra (art. 11 RD 1627/1997). 
 
6.- Designar al recurs preventiu quan (art. 32bis 2 Llei 31/95 PRL): 

- Els riscos puguin agreujar-se o modificar-se en el desenvolupament 
del procés o activitat per la concurrència de les operacions que es 
desenvolupen successiva o simultàniament. 
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin 
considerats com a perillosos o amb riscos especials (annex II RD 
1627/1997 + art. 22bis RD 39/1997). 
- Quan la necessitat sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
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Apartat 6: Subcontractista 
 
Persona física o jurídica que assumeix contractualment amb el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions d’obra, amb sujecció 
al projecte per al que es regeix la seva execució. 
 
Les seves funcions són:  
 

- Elaboració del projecte: 
 

1.- Elaborar el Pla de Seguretat i Salut (ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar 
i complementar les previsions de l’estudi de seguretat en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra) (art. 7 RD 1627/1997). 
 

- Execució de l’obra: 
 

1.- Aplicar els principis de l’acció preventiva (art. 11 RD 1627/1997, art. 15 
L31/95). 
 
2.- Complir i fer complir al seu personal lo establert al pla de seguretat i salut 
(art. 11 RD 1627/1997). 
 
3.- Complir amb la normativa de PRL, tenint en compte les obligacions sobre 
coordinació d’activitats empresarials (art 24.3 L31/95) així com les 
disposicions mínimes de seguretat i salut: 

- Deure de cooperació: informar i establir els medis de coordinació 
amb les empreses concurrents. S’informa sobre els riscos específics 
de l’activitat que es desenvoluparà en el centre de treball que puguin 
afectar a altres treballadors de diferents empreses. S’informa als 
empresaris concurrents que tinguin treballadors que treballin en el 
mateix centre de treball, abans d’iniciar l’activitat, abans d’establir els 
medis de comunicació, o una vegada iniciats quan hi hagi un canvi en 
les activitats concurrents, quan s’hagi produït una situació 
d’emergència o un accident de treball conseqüència de riscos derivats 
de la concurrència. S’informa de forma escrita quan es generin riscos 
greus i molt greus. Dita informació es traslladarà als nostres propis 
treballadors (art. 18 L31/95) i a la nostra avaluació de riscos i 
planificació de l’acció preventiva. Els medis de coordinació seran: 
  a) Exigència de l’acció conjunta de les empreses concurrents. 
  b) Exigència de l’acció individual (impartir instruccions). 

c) Acció representants dels treballadors (reunions del comitè de 
seguretat i salut o empresaris i delegats de prevenció). 

  d) Presència dels recursos preventius. 
  e) Designació d’un Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Deure de vigilància: a empreses que concorren en un mateix lloc de 
treball, que es vinculin entre si a través de contracta o subcontracta o 
corresponents a la pròpia activitat de l’empresari principal. 

 
4.- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre les mesures que hagin d’adoptar-se i en lo que es refereix a 
la seguretat i salut de l’obra (art. 11 RD 1627/1997). 
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5.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra (art. 11 RD 1627/1997). 
 
6.- Designar al recurs preventiu quan (art. 32bis 2 Llei 31/95 PRL): 

- Els riscos puguin agreujar-se o modificar-se en el desenvolupament 
del procés o activitat per la concurrència de les operacions que es 
desenvolupen successiva o simultàniament. 
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin 
considerats com a perillosos o amb riscos especials (annex II RD 
1627/1997 + art. 22bis RD 39/1997). 
- Quan la necessitat sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

 
No és la seva obligació designar al recurs preventiu (obligació només del 
contractista), però la LPRL no impedeix al promotor, coordinador de seguretat i salut 
o contractista, que per a una bona aplicació del pla de seguretat i salut i normativa 
preventiva, el subcontractista disposi en obra d’un recurs preventiu. 

 
 
Apartat 7: Treballador autònom 
 
Persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment amb el promotor, contractista o subcontractista (contracte mercantil 
d’execució d’obra) el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions. Si el 
treballador autònom és contractat pel promotor, se’l considerarà  com a contractista, a 
efectes del RD. 
 
Les seves funcions són:  
 

- Execució de l’obra (art. 12 RD 1627/1997): 
 

1.- Aplicar els principis de l’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL en 
particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del 
RD.  

 
2.- Complir les disposicions de l’annex IV del RD 1627/1997 durant l’execució 
de l’obra. 

   
3.- Complir les obligacions en matèria de PRL que s’estableix a l’art. 29.1 y 
29.2 de la Llei 31/95 de PRL 

- Vetllar per la seguretat i la de aquelles altres persones a les que 
pugui afectar la seva activitat professional. 

  - Utilitzar adequadament els equips de treballi dispositius de seguretat. 
- No anul·lar els dispositius de seguretat. 
- Informar al superior jeràrquic de qualsevol situació que pugui 
provocar un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
- Cooperar amb l’empresari per a que aquest pugui garantir condicions 
de treball segures. 

 
4.- Ajustar la seva situació a l’obra als deures de coordinació establerts a l’art. 
24 LPRL.  
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5.- Els deures de cooperació i informació: 
- Deure de cooperació: deuen informar sobre els riscos específics de 
la seva activitat que puguin afectar a la resta de treballadors i 
emergència. S’ha de fer per escrit en risc greu i molt greu, i abans de 
l’inici de l’activitat laboral. 
- Adopció de medis de cooperació: participar en la seva determinació, 
participar en les accions que deguin executar i atendre les instruccions 
dels coordinadors. 
- Es receptor de les informacions i instruccions dels deures de 
l’empresari principal. 
- No te obligació de vigilància (art. 24.5 Llei 31/95). 

 
6.- Utilitzar equips de treball que s’ajustin a lo disposat en el RD 1215/1997 
(Disposicions mínimes de seguretat i salut dels equips de treball). 
 
7.- Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos pel 
RD 773/1997 (Disposicions mínimes de seguretat i salut dels equips de 
protecció individual). 
 
8.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador de 
seguretat i salut o direcció facultativa en l’execució de l’obra. 
 
9.- Complir lo establert al Pla de Seguretat i Salut. 

 
 
Apartat 8: Recurs preventiu 
 
Persona física designada pel contractista, la qual pot ser (art. 32bis 2 Llei 31/95): 
 - 1 o varis treballadors designats per l’empresa. 
 - 1 o varis membres del servei de prevenció aliè concertat per l’empresa. 
 - 1 o varis membres del servei de prevenció propi de l’empresa. 
La seva formació ha de ser com a mínim Funcions de nivell bàsic. 
 
Les seves funcions són:  
 

- Execució de l’obra: 
 
  1.- Vigilar el compliment de les mesures incloses al Pla de Seguretat i Salut. 

 
2.- Comprovar l’eficàcia de les mesures incloses al pla de seguretat i salut, 
així com l’adequació de dites mesures als riscos que es pretenen evitar. 

 
Quan vegi un deficient compliment de les mesures preventives: 

- Donarà indicacions per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives. 

 
Si adverteix d’una mancança, insuficiència o falta d’adequació de les mesures 
preventives als riscos que pretén evitar: 

- Posarà aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari, que 
procedirà de forma immediata a la adopció de les mesures necessàries per 
corregir les mancances i modificar el Pla de Seguretat i Salut. 
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Apartat 9: Treballador per compte aliena 
 
Persona física que voluntària i personalment està obligada a realitzar, o efectivament 
realitza, una activitat retribuïda per compte i sota dependències alienes (art. 1 Estatut dels 
Treballadors). 
 
Les seves funcions són:  
 

- Execució de l’obra: 
 

1.-  Cada treballador deu vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el 
treball i per la de aquelles persones a les que pugui afectar la seva activitat 
professional, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de 
l’empresari. 

 
2.- Usar adequadament els equips de treball. 

 
3.- Utilitzar correctament els EPIS. 
 
4.- No posar fora de funcionament i usar correctament els dispositius de 
seguretat existents. 
 
5.- Informar d’immediat sobre qualsevol situació que al seu judici, comporti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors. 

 
6.- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat 
competent amb l’objectiu de protegir la seguretat i salut dels treballadors en el 
treball. 
 
7.- Cooperar amb l’empresari per a que aquest pugui garantir unes condicions 
de treball segures.   

 
 
Apartat 10: Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) 
 
És un servei públic al que li correspon la vigilància del compliment de les normes d’ordre 
social i exigir les responsabilitats pertinents, així com l’assessorament (INSHT, Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene al Treball), arbitratge, mediació i conciliació en dites 
matèries.  
L’ITSS és un Òrgan de l’Administració General de l’Estat que exerceix funcions estatals 
(Seguretat Social) i autonòmiques (laboral, PRL).  
 
Sistema: és el conjunt de normes, òrgans, funcionaris i medis materials que contribueixen a 
l’adequat compliment de les normes laborals, PRL, Seguretat Social i protecció social, 
col·locació, ocupació i protecció per desocupació, cooperatives, migració i treball 
d’estrangers. 
 
Facultats: a l’exercici de les seves funcions els funcionaris de l’ITSS són autoritat pública i 
estan autoritzats per: 

 
1.- Entrar lliurement, en qualsevol moment i sense previ avís en tot centre de treball o 
lloc subjecte a inspecció, excepte si el lloc coincideix amb domicili particular 
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necessita autorització judicial o permís del titular del domicili. Els funcionaris compten 
amb un document oficial que acredita la seva condició. 
 
2.- Fer-se acompanyar a les seves visites pels treballadors o representants, i pels 
perits, tècnics de l’empresa que estimi necessaris per al millor desenvolupament de 
la seva funció inspectora. 
 
3.- Practicar diligència d’Investigació, examen o prova per comprovar que es 
compleixen correctament les disposicions legals i per això es podrà: 

- Requerir informació a l’empresari o exigir l’identificació o raó de la seva 
presència de les persones que es trobin en el centre de treball. 
- Exigir la compareixença de encarregats, empresari en el centre de treball o a 
les dependències de l’ITSS. 
- Examinar el centre de treball i la documentació de l’empresa de natura 
social. 
- Prendre o treure mostres de substàncies i materials utilitzats o manipulats al 
centre de treball (obtenint fotografies, vídeos i gravacions). 

 
L’actuació inspectora es desenvolupa (art. 14 L42/1997): 
 
 1.- Mitjançant visita al centre inspeccionat, no sent necessari comunicar dita visita. 

 
2.- Mitjançant requeriment de compareixença del subjecte obligat davant el funcionari 
actuant, aportant documentació o per executar aclariments pertinents. 

  
3.- Per expedient administratiu. 

 
Les actuacions probatòries no es poden dilatar per més de 9 mesos, i entre actuació i 
actuació inspectora no podran transcórrer més de 3 mesos. De cada actuació es deixa 
constància en el llibre de visites de la ITSS. 
 
L’ITSS actuarà d’ofici com a conseqüència de: 
  

1.- Ordre superior. 
  

2.- Petició raonada d’altres òrgans (jutges). 
  

3.- Pròpia iniciativa. 
 
4.- Per denuncia (no es tramitaran denuncies anònimes, matèries que la seva 
vigilància no correspongui a l’ITSS, que manquin de fondament i les que coincideixin 
amb els afers dels que estigui coneixent un òrgan judicial). 

 
Una vegada finalitzada l’activitat inspectora, es podrà optar per: 

 
1.- Requerir o advertir al subjecte responsable en comptes d’iniciar el procediment 
sancionador quan no es derivin prejudicis directes als treballadors, sempre que les 
circumstàncies del cas lo aconsellin i que en un termini determinat s’adoptin les 
mesures per a complir la normativa d’ordre social. 
 
2.- Iniciar el procediment administratiu sancionador mitjançant l’aixecament de les 
actes d’infracció o liquidació. 
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3.- Promoure d’ofici el procediment d’inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes en 
el Règim corresponent del Sistema de Seguretat Social. 
 
4.- Instar la suspensió o cessament de la percepció de prestacions socials. 
 
5.- Instar la declaració de recàrrec de prestacions econòmiques en cas de Accident 
de Treball i Malaltia Professional. 
 
6.- Ordenar la paralització de treballs en cas de risc greu i imminent. 

 
En matèria de Prevenció de Riscos Laborals pot efectuar: 

 
1.- Requeriment (art. 43 Llei 31/95 PRL): quan l’inspector comprova l’existència d’una 
infracció de la normativa de PRL. Llavors requerirà a l’empresari la subsanació de les 
deficiències observades, tret que per la gravetat degui paralitzar, tot això sense 
prejudici de la proposta de sanció. Es farà per escrit, es senyalitzaran les anomalies o 
deficiències, s’indicarà el termini de subsanació, i en el cas que s’incompleixi el 
requeriment i persisteixin els fets infractors, l’ITSS podrà aixecar acta d’infracció, en 
el cas que no ho hagi fet ja. 
 
2.- Paralització (art. 44 Llei 31/95 PRL): quan l’incompliment de la normativa de PRL 
comporti un risc greu i imminent per la seguretat i salut del treballador. La paralització 
es comunica a l’Autoritat Laboral, a l’empresa responsable, que la farà efectiva 
comunicant-la als treballadors, al comitè de seguretat i salut i al delegat de prevenció. 
Sense prejudici de dit compliment, si no estigués d’acord podrà impugnar-la en 3 dies 
hàbils. L’autoritat laboral resoldrà en 24 hores. La paralització l’aixecarà l’ITSS o 
l’empresa quan resolgui les deficiències detectades i lo comuniqui a l’ITSS. 
 
3.- Recàrrec de prestacions (art. 123 LGSS): deu tenir causa en un accident de 
treball o malaltia professional. S’incrementarà d’un 30 a un 50%. L’accident de treball 
o malaltia professional es deuen haver produït per falta de mesures de seguretat i 
salut. La responsabilitat és de l’empresari. Lo podrà sol·licitar l’ITSS, el treballador o 
els beneficiaris. Lo reconeix l’INSS.  

 
Deure de col·laboració amb els funcionaris de l’ITSS (art. 11 L42/97): els empresaris, 
treballadors, representants d’ambdues i demés subjectes responsables estan obligats a 
atendre degudament als funcionaris de l’ITSS, acreditar la seva identitat i la de qui es trobi 
en el centre de treball, col·laborar amb ells a les visites, a declarar sobre qüestions que 
afectin a les comprovacions inspectores i a facilitar informació i documentació. Tota persona 
física o jurídica està obligada a proporcionar a l’ITSS tota classe de dades i antecedents o 
informació de transcendència inspectora. L’incompliment és obstrucció a la labor inspectora. 
Les actes de l’ITSS són documents públics si compleixen les formalitats de l’art 14 RD 
928/98. Els fets i circumstàncies constatats per l’inspector actuant gaudeixen de presumpció 
de certesa, sempre que no es demostri lo contrari. 
 
 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      29  

 

 

Capítol 5: Documentació a realitzar obligatòria 
 
Apartat 1: Estudi de Seguretat i Salut  
 
És el document coherent amb el projecte que formant part del mateix i partint de tots els 
elements projectats i una hipòtesis d’execució conté les mesures de protecció i prevenció 
necessàries per a realitzar l’obra en condicions de seguretat i salut (art. 5 RD 1627/1997). 
 
L’estudi s’ha d’elaborar quan: 
 - El pressupost d’execució sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 

- La duració estimada de l’obra sigui superior a 30 dies laborals, o 20 persones 
empleades en algun moment. 
- Volum estimat de mà d’obra de més de 500 persones (els dies de treball del total de 
treballadors). 
- Obres a túnels i galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En els altres supòsits, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
L’estudi serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan existeixi un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, li 
correspondrà a aquest elaborar o fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat. 
 
El contingut de l’estudi de Seguretat i Salut serà com a mínim:  

 
- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que 
s’hagin d’utilitzar o que la seva utilització es pugui prevenir; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les mesures tècniques 
necessàries per a ell; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 
a lo senyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, s’inclourà la descripció 
dels serveis sanitaris i comuns que deurà estar dotat el centre de treball de l’obra, en 
funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-lo. En l’elaboració de la 
memòria hauran de tenir-se en compte les condicions de l’entorn en que es realitzi 
l’obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que s’hagin 
d’utilitzar, determinació del procés constructiu i ordre d’execució dels treballs. 
 
- 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 de que es 
tracti, així com les prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les 
característiques, la utilització  i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes 
i equips preventius. 
 
- Plànols en els que es desenvoluparan 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 aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball 
que hagin estat definits o projectats. 
 
- Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 
execució de l’estudi de seguretat i salut. 
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L’estudi deurà formar part del projecte d’execució d’obra o en el seu cas, del projecte d’obra, 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als 
riscos que comporti la realització de l’obra. 
 
El pressupost per l’aplicació i execució de l’estudi de seguretat i salut deurà quantificar el 
conjunt de despeses previstes, tant per lo 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. Només es 
podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. Els 
amidaments, qualitats i valoració recollides al pressupost de l’estudi de seguretat i salut 
podran se modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista al pla de 
seguretat i salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que allò no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. El pressupost de 
l’estudi de seguretat i salut deurà estat incorporat al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
 
L’estudi de seguretat i salut a que es refereix els apartats anteriors deurà tenir en compte  
qualsevol tipus d’activitat que es porti a terme a l’obra, havent d’estar localitzades i 
identificades les zones en les que es prestin treballs inclosos a un o varis dels apartats 
següents, així com les seves corresponents mesures específiques (annex II, RD 1627/1997): 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’alçada, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 
 
- Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposi moviments de terra 
soterranis. 
 
- Treballs realitzats a immersió amb equip subaquàtic. 
 
- Treballs realitzats a calaixos d’aire comprimit. 
 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
- Treballs que requereixin muntar i desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A l’estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors. 
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Apartat 2: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
És el és el document coherent amb el projecte que formant part del mateix i partint de tots 
els elements projectats i una hipòtesis d’execució conté les mesures de protecció i prevenció 
necessàries per a realitzar l’obra en condicions de seguretat i salut (art. 6 RD 1627/1997). 
 
L’estudi bàsic s’ha d’elaborar quan no superi algun d’aquests aspectes: 
 - El pressupost d’execució sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 

- La duració estimada de l’obra sigui superior a 30 dies laborals, o 20 persones 
empleades en algun moment. 
- Volum estimat de mà d’obra de més de 500 persones (els dies de treball del total de 
treballadors). 
- Obres a túnels i galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
L’estudi bàsic serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan existeixi un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, li 
correspondrà a aquest elaborar o fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat. 
 
L’estudi bàsic de Seguretat i Salut deurà precisar les normes de seguretat i salut aplicables 
a l’obra. A tal efecte, deurà contemplar l’identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme a lo senyalat anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir dits riscos i valorant la seva 
eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.  
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut a que es refereix els apartats anteriors deurà tenir en 
compte qualsevol tipus d’activitat que es porti a terme a l’obra, havent d’estar localitzades i 
identificades les zones en les que es prestin treballs inclosos a un o varis dels apartats 
següents, així com les seves corresponents mesures específiques (annex II, RD 1627/1997): 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’alçada, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 
 
- Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposi moviments de terra 
soterranis. 
 
- Treballs realitzats a immersió amb equip subaquàtic. 
 
- Treballs realitzats a calaixos d’aire comprimit. 
 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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- Treballs que requereixin muntar i desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A l’estudi bàsic de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions 
útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors. 
 
 
 
==> Tant l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’han de visar amb la seva 
corresponent nota d’encàrrec i el seu assumeix, i depenent del tècnic competent que la 
realitzi (arquitecte o arquitecte tècnic), és farà a través del programa Docs Visat, que el 
proporciona el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o a través del programa 
Gescol, facilitat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
(CAATEE). Una vegada omplert el formulari, és portarà a visar al seu col·legi corresponent. 
Veure capítol 6 i annex 1 
 
 
Apartat 3: Pla de seguretat i salut 
 
Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic de 
seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla 
s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi 
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos a l’estudi o estudi bàsic (art 7 RD 1627/1997). 
 
En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les 
mateixes, que no podrà implicar disminució de l’import total. 
 
El pla de seguretat i salut deurà ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra. En el cas d’obres de les 
Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a 
l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. Quan no sigui necessari la designació del 
coordinador, les funcions se li atribueixen seran assumides per la direcció facultativa. 
En relació amb els llocs de treball a l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball constitueix 
l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i avaluació dels riscos i 
planificació de l’activitat preventiva. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions 
que puguin sorgir a lo llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació del coordinador en fase 
d’execució de l’obra. Les persones que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les 
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents 
en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El pla de seguretat i salut 
estarà a l’obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
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Apartat 4: Llicència d’obres 
 
La llicència d’obres majors és el permís que s’ha de demanar a l’Ajuntament quan s’hagi de 
fer obres que:  

- Comporten un augment de volum i/o superfície edificada en un edifici o solar.  
- Impliquen la reforma integral d’un edifici.  
- Canvien l’ús majoritari d’un edifici.  
- Augmenten el número d’habitatges d’un edifici.  
- Modifiquen en més d’un metre l’alçada natural del terreny.  

 
Si ja es disposa de la llicència d’obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot 
iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga 
d’aquests terminis abans de que caduquin.  
 
Depenent del municipi, la sol·licitud de la llicència d’obres majors canvia, i per aconseguir-la 
es fa a partir de la pàgina web de cada ajuntament o apropant-se a les oficines de 
l’ajuntament (veure exemple formulari a l’annex 1). 
 
Per demanar la llicència d'obres majors:  

- Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.  
- Facilitar les dades de l'obra i recollir el full de sol·licitud del permís, el full 
d'autoliquidació de la taxa i el full de l'impost. També s'informarà de la documentació 
necessària segons el tipus d'obra.  
- Fer el pagament de la taxa i de l'impost a qualsevol entitat bancària col·laboradora 
de les que consten a l'imprès d'autoliquidació.  
- Presentar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà el full de sol·licitud, els rebuts del 
pagament de la taxa i de l'impost i la documentació necessària.  
- L'Ajuntament informarà del resultat de la sol·licitud dins del termini de resolució.  

 
Per demanar la pròrroga de llicència d'obres majors:  

- Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.  
- Facilitar el número d'expedient de la llicència que es vol prorrogar. Recollir el full de 
sol·licitud i el full d'autoliquidació de la taxa.  
- Fer el pagament de la taxa a qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que 
consten a l'imprès d'autoliquidació.  
- Presentar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà el full de sol·licitud i el rebut del 
pagament de la taxa.  
- L'Ajuntament informarà del resultat de la sol·licitud dins del termini de resolució.  

 
Aquesta llicència la pot demanar qualsevol persona que vulgui fer obres o prorrogar-les, o 
un representant autoritzat.  
 
Documentació: 

- Per sol·licitar una llicència d'obres majors, la documentació que cal aportar varia en 
funció del tipus d'obra, i s'especifica en el full de sol·licitud.  
- Tota la documentació ha de ser de mida DIN A4, excepte els plànols, que, en 
qualsevol cas, s'han de presentar plegats de manera que quedin en format DIN A4.  
- Per solicitar la pròrroga d'una llicència d'obres majors, no cal aportar documentació.  

 
Terminis de sol·licitud de la llicència d'obres majors:  
 - Cal demanar el permís abans d'iniciar les obres.  

- Les obres s'han d'iniciar, normalment, en el termini d'un any, encara que pot variar 
en ocasions segons la magnitud de l'obra.  
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- El termini per acabar les obres varia segons el volum de l'obra.  
 
Terminis de la pròrroga de llicència d'obres majors:  

- Cal demanar la pròrroga abans que caduqui el permís.  
- El temps de pròrroga que es dóna dependrà de la magnitud de l'obra i dels motius 
exposats en el full de sol·licitud.  
- En cas de caducitat caldrà sol·licitar una nova llicència.  

 
Terminis de resolució:  

- 2 mesos.  
- S'entén com a temps imputable a l'administració (temps de tramitació), al que 
s'afegirà el temps imputable a l'interessat i els informes obligatoris d'altres 
departaments.  

 
 
Apartat 5: Designació coordinador de seguretat i salut (fase projecte i execució) 
 
La designació del Coordinador de Seguretat i Salut és pot fer a través del programa Docs 
Visat, que el proporciona el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o a través del 
programa Gescol, facilitat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació (CAATEE). Segons el tècnic responsable que es designi és farà amb un 
programa o l’altre, depenent de la seva titulació. Una vegada designat i omplert el formulari, 
és portarà a visar al seu col·legi corresponent. Quan s’acabi l’obra o es renúncii, s’ha 
d’omplir un altre formulari i portar-lo al seu col·legi corresponent (veure annex 1). 
 
 
Apartat 6: Llibre d’incidències  
 
El llibre d’incidències és un llibre, habilitat per a aquest efecte, que hi ha d’haver en cada 
obra, amb la finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut (art. 13 
RD 1627/1997). Constarà de fulles per duplicat, habilitat a l’efecte (veure annex 1). 
 
El llibre d’incidències serà facilitat per: 

- El Col·legi  professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat 
i salut. 
- L’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d’obres de les 
administracions públiques. 
 

El llibre d’incidències, que deurà mantenir-se sempre a l’obra, estarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fossi 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre 
tindrà accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents a l’obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
Administracions públiques competents, qui podran fer anotacions en el mateix. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessari la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia 
a l’Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitzi l’obra. Igualment 
deuran notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d’aquest. 
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Apartat 7: Acta de replanteig 
 
És un document contractual que es realitza després de comprovar el replanteig general de 
l’obra, indicant les incidències del solar, dimensions, cotes i la data que indica el 
començament oficial de les obres. 
 
Després de la comprovació necessària, es fa constar en l’acta que no existeix incidència 
alguna que pugui interferir en el començament i desenvolupament dels treballs, o si les 
incidències existeixen, com per exemple diferències en les dimensions a les quals consten 
als plànols, o que la geometria del solar difereixi amb els plànols, etc. 
 
A continuació es marca l’inici dels treballs; habitualment es consigna que el començament 
de l’obra començarà a constar després de x dies després de la signatura de l’Acta de 
Replanteig. 
 
Finalitzat el replanteig, es comunica a les parts interessades, s’efectua una visita de les 
mateixes, i si no existeix res objectable, es signa l’Acta de Replanteig, que a partir d’aquest 
moment es transforma en un document contractual de l’obra. 
 
És important bolcar en l’Acta qualsevol incidència que considerem rellevant, i que no 
perjudiqui el normal desenvolupament de l’obra, ja que una vegada signada l’Acta, i 
únicament per un imponderable, resulta molt difícil reclamar i tornar marxa enrere. 
 
El formulari s’aconsegueix a partir del programa docsvis@t proporcionat pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (veure annex 1). 
 
 
Apartat 8: Actes de visita 
 
Durant les visites d’obra, el Coordinador indicarà al Responsable del Centre de Treball les 
anomalies detectades i les accions proposades per a la resolució, deixant finalment 
constància de la seva visita en les actes (veure annex 1). Hauran de romandre sempre a 
l’arxiu de l’obra, a disposició del Contractista, la Direcció Facultativa i el Promotor i que serà 
emesa quan no s’hagin detectat anomalies o quan les observades siguin a judici del 
coordinador de seguretat de caràcter lleu. Aquest acta ha de recollir al menys les següents 
dades: 
  

- Centre de treball afectat. 
 - Data de l’inspecció. 
 - Persona de contacte de l’empresa contractista principal. 

- Descripció de les anomalies /No conformitats detectades, incloent les possibles 
conseqüències. 

 - Accions proposades per la seva resolució (termini d’execució). 
 - Incidències. 
 
El Coordinador realitzarà visites d’inspecció a obra, sempre en companyia del responsable 
del Centre de Treball, amb la periodicitat que fossi necessària per controlar els aspectes 
preventius de cada fase de treball, en funció de la seva perillositat (mínim una visita 
setmanal), actualitzant degudament l’avís previ en funció de les subcontractistes adscrites a 
l’obra, el Pla de Seguretat en cas de modificacions del procés productiu o de les condicions 
inicialment previstes i prestant especial atenció als següents punts: 
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+ Aspectes Generals: 
  - Instal·lacions d’higiene i benestar. 
  - Farmacioles / equips i informació per a primers auxilis. 
  - Protecció contra incendis. 
  

+ Entorn de l’obra: 
  - Serveis afectats. 
  - Circulació / presència de vehicles i vianants en les proximitats. 
  - Altres obres o instal·lacions annexes. 
  - Tancaments. 
  - Senyalitzacions d’obra. 
  - Senyalitzacions d’accessos. 
  - Senyalitzacions de seguretat. 
  

+ Medis auxiliars: 
  - Maquinaria pesada. 
  - Petita maquinaria. 
  - Escales, andamis, borriquetes.... 
  - Eines manuals. 
  - Productes químics o substàncies nocives. 
 
 
Apartat 9: Acta adhesió pla de seguretat 
 
Els subcontractistes que no vulguin fer un pla de seguretat propi han de signar un acta 
conforme s’adhereixen al pla de seguretat del contractista i es regeixen per les normes 
d’aquest (veure annex 1). 

 
 
Apartat 10: Acta aprovació pla de seguretat 
 
Abans de l’inici de l’obra, el pla ha de ser presentat pel contractista principal, i haurà de ser 
complert per ell i per tots els subcontractistes i treballadors autònoms que intervinguin a 
l’obra, i que depenguin del primer. 
 
Pot donar-se el cas que el contingut del pla i de l’estudi de seguretat siguin iguals, per lo que 
el contractista es compromet al compliment íntegre del plec de condicions de l’estudi, sense 
l’adopció de cap mesura alternativa. 
 
Però sovintment existeixen diferències entre l’estudi i el pla que presenta el contractista. Així 
que el coordinador deurà analitzar si la variació proposada és correcta i aprovar el pla o 
proposar nous mètodes. 
 
El pla que s’aprovi haurà de ser lo més aproximat possible a la realitat de l’obra. Si és precís 
s’aniran incorporant modificacions i correccions a lo llarg de l’obra. 
La revisió del pla es realitzarà en els següents casos: 
 - Utilització d’equips de treball diferents als recollits al pla inicial. 
 - Utilització de substàncies químiques no previstes al pla. 
 - Utilització de noves tecnologies no indicades al pla. 
 - Aparició de riscos no previstos al pla. 
 - Quan les mesures planificades no garanteixin la seguretat. 
 - Com a conseqüència d’informe d’accident. 
 - A conseqüència dels controls periòdics. 
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Encara que el pla s’aprovi abans de l’inici de l’obra, pel caràcter dinàmic de la mateixa, 
s’haurà d’anar avaluant els riscos i planificant futures accions preventives conforme avanci 
l’obra. Les noves propostes no deuran mai significar una reducció del nivell de protecció ni 
del pressupost. A més, deuran de seguir lo especificat a l’estudi. 
 
L’aprovació del pla es realitza a través d’un acta, que deurà realitzar-se abans de l’acta de 
replanteig de l’obra (veure annex 1). 
 
El pla serà presentat pel contractista davant l’autoritat laboral, conjuntament amb la 
comunicació d’obertura del centre de treball. 
 
En el cas d’obres de les administracions públiques, el coordinador redactarà un informe 
visat, necessari per l’aprovació del pla per part de l’Administració que hagi adjudicat l’obra. 
 
El pla haurà de ser a peu d’obra a disposició de : les empreses subcontractades, els 
treballadors autònoms, la Direcció Facultativa, els inspectors de treball, els tècnics de 
l’Administració. 
 
El contingut del pla ha de ser conegut pels subcontractistes i els autònoms, abans de l’inici 
de l’obra. 
 
Les empreses i treballadors per compte pròpia estan obligats al compliment del pla, 
responent de forma solidaria amb el contractista principal. 
 
 
Apartat 11: Comunicació obertura centre de treball 
 
L’obertura, instal·lació, trasllat i ampliació de centres de treball comporta l’obligació de 
comunicar a l’autoritat laboral competent, tant l’obertura d’un centre de treball com la represa 
de l’activitat després d’alteracions, ampliacions o transformacions importants. Aquesta 
obligació correspon a l’empresari o empresària i afecta tots els centres de treball de 
l’empresa. La comunicació s’ha de fer dins dels 30 dies següents a l’obertura d’un centre de 
treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o 
transformacions d’importància.  
A Catalunya s’ha de fer als Serveis Territorials del Departament de Treball corresponents a 
l’àmbit geogràfic on s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació (veure annex 1). 
 
 
Apartat 12: Avís previ 
 
S’ha d’entregar a l’autoritat laboral: 
  

1.- Abans del començament del treballs. 
 2.- En model oficial establert a l’annex III del Real Decret 1627/1997 (veure annex 1). 
 3.- Obligació aplicable a totes les obres. 

4.- Lo pot fer el promotor o la persona a la qual li hagi estat encomanada dita 
obligació. 
5.- Haurà d’exposar-se de forma visible a l’obra. 
6.- S’haurà d’actualitzar si fos necessari quan es produeixin modificacions del seu 
contingut. 
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Contingut de l’avís previ: 
 

1. Data:................... 
2. Direcció exacta de l’obra: ................... 
3. Promotor [nom(s) i direcció(ns)]: ................... 
4. Tipus d’obra: ................... 
5. Projectista [nom(s) i direcció(ns)]: ................... 
6. Coordinador(s) en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte de 

l’obra [nom(s) i direcció(ns)]: ................... 
7. Coordinador(s) en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra [nom(s) 

i direcció(ns)]: ................... 
8. Data prevista per al començament de l’obra: ................... 
9. Duració prevista dels treballs a l’obra: ................... 
10. Número màxim estimat de treballadors a l’obra: ................... 
11. Número previst de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms a l’obra:  
12. Dades d’identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, ja 

seleccionats: ................... 
 
 
Apartat 13: Llibre de subcontractació 
 
El portarà cada contractista que pretengui subcontractar part de l’obra a altres 
subcontractistes o treballadors autònoms. Reflectirà, per ordre cronològic: 
 - Totes les subcontractacions. 
 - Treballadors autònoms. 
 - Indicant el nivell de subcontractació. 
 - Objecte del contracte. 
 - Identificació de la persona que exerceixi funcions de direcció i organització. 
 - Data d’entrega del pla de seguretat i salut. 
 - Anotació de la direcció facultativa sobre l’aprovació del nivell excepcional. 
 
El contractista deurà: 
 - Tenir-lo en obra. 
 - Conservar-lo 5 anys a la finalització de la seva participació en obra. 
 - Mantenir-lo actualitzat. 

- Permetre l’accés al promotor, coordinador, direcció facultativa, empreses i 
autònoms, tècnics de prevenció, delegats de prevenció i autoritat laboral i els/les 
representants dels treballadors de les diferents empreses que hi intervenen. 

 
El Llibre de subcontractació es pot adquirir en llibreries especialitzades en temes laborals 
(veure annex 1). 
 
 
Apartat 14: Registre d’Empreses Acreditades (REA)  
 
Té com a objectiu que les empreses que operen al sector de la construcció compleixen els 
requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals (RD 1109/2007). Deuen 
sol·licitar un certificat d’inscripció en qualsevol moment al Registre d’Empreses Acreditades 
(veure annex 1). 
 
Les empreses contractistes i subcontractistes han d’acreditar a l’empresa contractant el 
compliment dels requisits següents:  
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- Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i exercir 
directament la direcció dels treballs.  
- Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  
- Acreditar que disposa d’una organització preventiva adequada.  

 
És exigible per a les obres que s’hagin iniciat a partir del 19 d’abril de 2007. La Llei de 
subcontractació és una norma laboral, per la qual cosa, a efectes de determinar l'inici de 
l’execució, convé remetre’s al moment en què l’obra adquireix la consideració de centre de 
treball. En aquest sentit, el començament “laboral” de l’obra de construcció té lloc en el 
moment en què comencen els treballs i hi ha empresaris/àries i treballadors/ores en l’obra). 
 
Funcions: 

 
- Tramitar i resoldre els procediments relatius a les sol·licituds d’inscripció (vàlida 
durant 3 anys), renovació, comunicacions de variació de dades i sol·licituds de 
cancel·lació. 
 
- Expedir certificats sobre inscripcions registrals existents al Registre de les empreses 
contractistes i subcontractistes, a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, 
entitat o organisme, públic o privat. 
 
- Donar accés públic a les dades que figuren al Registre, salvo els relatius a la 
intimitat de les persones. 

 
Les empreses contractistes i subcontractistes han de disposar d’un percentatge mínim de 
treballadors/ores amb contracte indefinit. El reglament estableix un procediment pel còmput 
del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit. 

 
- El 20% des del 20 d’octubre de 2008 fins al 19 d’abril de 2010. 
 
- El 30% a partir del 20 d’abril de 2010. 

 
La inscripció és única i vàlida per a tot el territori nacional. No s’hi han d’inscriure els 
treballadors/ores autònoms ni tampoc els que actuen només com a promotors. 
 
 
Apartat 15: Acreditacions empresa - treballadors 
 
==> Abans del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció 2007-2011, les 
empreses justificaven la formació que rebien els treballadors mitjançant un escrit que els 
feien signar. Ara, mitjançant la Targeta Professional de la Construcció mostrarà tota la 
formació rebuda dels treballadors, evitant fraus i formacions incomplertes o repetitives. 
És obligatori cada 6 mesos o cada any el reconeixement mèdic dels treballadors per tal de 
comprovar la salut d’aquests i que estiguin aptes i amb bona salut pels treballs que 
emprendran. 
 
==> S’han de donar els corresponents EPI’s als treballadors, i després han de signar una 
fulla per tal d’indicar que han rebut aquest material. Els treballadors són responsables del 
bon ús i manteniment d’aquest material. 
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==> Les empreses han de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la 
maquinària que utilitzen i de la documentació que exigeixen les disposicions legals. Han 
d’aplicar els manuals de manteniment de la maquinària per tal que estigui en molt bon ús. 
 
==> Els treballadors han de prestar especial atenció al montatge i desmontage de la grúa i 
omplir el certificat que obliga el Reial Decret 836/2003 “Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones” (veure 
annex 1). 
 
 
Apartat 16: Targeta Professional de la Construcció (TPC) 
 
La targeta Professional de la Construcció és una eina vinculada amb la formació en matèria 
de prevenció de riscos laborals que han de posseir tots els treballadors del sector de la 
construcció. 
 
Així mateix, aquesta eina avala: 
   

- L’experiència del sector. 
  

- La qualificació professional. 
  

- La formació rebuda. 
 
La fundació Laboral de la Construcció és la entitat encarregada d’implantar, desenvolupar i 
divulgar la TPC, que serà obligatòria a partir de l’1 de gener de 2012 (IV Conveni Col·lectiu 
General del Sector de la Construcció 2007-2011). 
Les entitats que vulguin homologar la formació que imparteixen en matèria de prevenció de 
riscos laborals, necessària per l’adquisició de la TPC, disposen d’un procediment a seguir i 
d’una documentació a complimentar per les entitats que sol·licitin la homologació de les 
activitats formatives. 
 
Avantatges pels treballadors: 

 
- Formació en seguretat i salut: acredita la seva formació en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

  
- Qualificació i experiència professional: amb la TPC es demostra tant la qualificació 
com l’experiència professional al sector de la construcció. 
 
- Altre tipus de formació: certifica la formació rebuda de qualsevol altre tipus durant el 
desenvolupament de la seva carrera professional (universitària, professional....). 
 
- Accés als serveis de la Fundació Laboral de la Construcció: facilita l’accés als 
serveis de la Fundació Laboral de la Construcció (cursos, bossa de treball, 
publicacions, etc.). 

 
Avantatges per les empreses: 

 
- Certifica que els seus treballadors disposen de la formació inicial en matèria de 
prevenció: amb la possessió de la TPC es certifica que els treballadors posseeixen, 
com a mínim, una formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals. Així 
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mateix, aquesta certificació és extensiva pels treballadors de nova incorporació, així 
com per aquells que pertanyin a les empreses subcontractistes. 

Requisits per obtenir la TPC: s’ha de realitzar al menys una de les accions formatives en 
matèria de prevenció de riscos laborals que apareixen a continuació: 
 
Formació de caràcter general 
Títol del curs  Duració Títol del curs Duració 
Formació inicial (Aula Permanent de 
Prevenció) 

8 h. 
 

Tèc. Sup. en Prevenció de Riscos 
Professionals 

2000 h. 
 

Formació de nivell bàsic (realitzat abans del 6 
de setembre de 2007) 

50 h. 
 

Tèc. Sup. PRL: especialitat de Seg. en 
el Treball 

600 h. 
 

Formació de nivell bàsic de prev. en la 
construcció 

60 h. 
 

Tèc. Sup. PRL: especialitat d’Higiene 
Industrial 

600 h. 
 

Formació de nivell intermedi 300 h. 
Coordinador en mat. de seg. i salud en les 
obres de construcció 

200 h. 
 

Tèc. Sup. PRL: especialitat Ergonomia i 
Psicosociologia aplicada 

600 h. 
 

Formació pel lloc de treball 
Gerents d’empreses 10 h. Delegats de prevenció 70 h. 
Responsables d’obra i tècnics d’execució 20 h. Administratius 20 h. 
Comandaments intermedis 20 h.   
Formació per oficis 
Ofici de paleta 20 h. Canteria 20 h. 
Demolició i rehabilitació 20 h. Pintura 20 h. 
Encofrats 20 h. Solats i enrajolats 20 h. 
Ferrallat 20 h. Operador d’aparells elevadors 20 h. 
Revestiments de guix 20 h. 

 
Operador de vehicles i maq. moviment 
de terres 

20 h. 
 

Electricitat 20 h Operadors d’equips manuals 20 h. 
Fontaneria 20 h.   
Formació polivalent 
Ofici de paleta 6 h. Solats i enrajolats 6 h. 
Demolició i rehabilitació 6 h. Electricitat 6 h 
Encofrats 6 h. Fontaneria 6 h 
Ferrallat 6 h. Operadors d’aparells elevadors 6 h. 
Revestiment de guix 6 h. Operador de vehicles i maq. moviment 

de terres 
6 h. 

Canteria 6 h. Operadors d’equips manuals 6 h. 
Pintura 6 h.   
 
En el cas que es manqui d’aquesta formació, la gent s’ha d’informar sobre com obtenir-la a 
través dels centres o en el telèfon gratuït 900 11 21 21. Aquesta formació s’ha de realitzar 
en una entitat amb l’activitat formativa homologada o en la Fundació Laboral de la 
Construcció. 
 
La formació és obligatòria per a tots els treballadors que prestin serveis a empreses que es 
trobin en l’àmbit d’aplicació del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció 
(veure annex 1). 
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Apartat 17: Notificació d’accident 
 
Els documents que s’han de notificar mitjançant els models oficials establerts al portal 
Serveis i Tràmits de Catalunya, són els següents (veure annex 1): 

 
a) La comunicació d’accident de treball amb baixa.  
La comunicació d’accident de treball amb baixa mèdica haurà d’emplenar-se en 
aquells accidents de treball o recaigudes sempre que la persona accidentada tingui la 
baixa mèdica i s’hagi absentat del seu lloc de treball durant un dia complet, sense 
comptar el dia de l’accident. 
 
b) La relació d’accidents de treball produïts sense baixa mèdica. 
La relació d’accidents de treball sense baixa mèdica haurà d’emplenar-se en aquells 
accidents de treball que no hagin causat baixa mèdica. 
 
c) La relació d’altes o defuncions de persones accidentades. 
La relació d’altes o defuncions haurà d’emplenar-se relacionant aquells 
treballadors/ores per als quals s’haguessin rebut els corresponents comunicats 
mèdics d’alta. 
 
d) La comunicació urgent d’accidents de treball. 
La comunicació urgent d’accident de treball haurà d’emplenar-se en aquells 
accidents ocorreguts en el centre de treball o per desplaçament en jornada de treball 
que siguin considerats com accidents greus, molt greus, mortals o que afectin a més 
de quatre treballadors/ores, pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de 
l’empresa. A més a més s’haurà d’emplenar el comunicat d’accident de treball amb 
baixa mèdica. 
La comunicació d’accident de treball ha de ser emplenada per les empreses amb 
treballadors per compte d’altre i pels treballadors per compte propi o autònoms que 
tinguin coberta aquesta contingència. 

 
En el cas que el treballador/a accidentat estigui en situació de pluriocupació (treballi en més 
d’una empresa), el comunicat d’accident de treball s’ha de fer, tant per part l’empresa on 
treballava en el moment en què va succeir l’accident laboral com per part de la resta 
d’empreses en què estava treballant; aquestes empreses han de comunicar "expressament" 
que l’accident no es va produir en la seva empresa. 
 
Qui està obligat a fer la comunicació: 

 
a) La comunicació d’accident de treball amb baixa: empreses. 
 
b) La relació d’accidents de treball produïts sense baixa mèdica: empreses. 
 
c) La relació d’altes o defuncions de persones accidentades: mútues. 
 
d) La comunicació urgent d’accidents de treball: empreses. 

 
Termini de la sol·licitud  
La declaració d’accidents de treball pels mitjans telemàtics del portal de Serveis i Tràmits es 
pot dur a terme durant les vint-i-quatre hores del dia i s’ha de fer amb subjecció als terminis 
que estableixen els articles 3, 4 i 6 de l’Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 
16 de desembre de 1987, que són els següents: 
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a) Per a la comunicació d’accidents de treball amb baixa, en el termini màxim de cinc 
dies hàbils comptats des de la data en què es va produir l’accident o des de la data 
de la baixa mèdica. 
 
b) Per a la relació d’accidents de treball produïts sense baixa mèdica, en els cinc 
primers dies hàbils del mes següent al qual es refereixen les dades. Només es pot 
realitzar una única comunicació mensual. 
 
c) Per a la relació d’altes o defuncions de persones accidentades, es formalitzarà en 
els deu primers dies hàbils del mes següent en què s’hagin rebut els corresponents 
comunicats mèdics d’alta. 
 
d) Per a la comunicació urgent d’accidents de treball, en el termini màxim de 24 
hores. 

 
A l’efecte de còmput de terminis, la recepció pel Registre del Portal de Serveis i Tràmits de 
Catalunya en un dia inhàbil s’entén duta a terme el primer dia hàbil següent. 
 
Com tramitar-ho  
La declaració d’accidents de treball es du a terme emplenant els models oficials que es 
troben en el portal de Serveis i Tràmits. 
Per poder emplenar les comunicacions d’accidents de treball cal estar registrat com a usuari 
del portal o amb qualsevol dels certificats digitals acceptats pel portal. 
 
No obstant això, la comunicació urgent d’accidents de treball també es pot comunicar per 
telegrama o fax, en un termini màxim de 24 hores, a l’autoritat laboral de la província on hagi 
tingut lloc l’accident. A la comunicació haurà de constar la raó social, domicili i telèfon de 
l’empresa, nom de l’accidentat, adreça completa del lloc on ha succeït l’accident i una breu 
descripció del mateix. 
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Capítol 6.- Centres professionals 
 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 

- Demarcació de Barcelona 
Direcció: Plaça Nova, 5 08002 – Barcelona  
Telèfon: 93 301 50 00 
Correu electrònic: dembcn@coac.cat 
Web: www.coac.cat 
 
- Demarcació de Lleida 
Direcció: Canyeret, 2 25007 – Lleida  
Telèfon: 973 23 40 51 
Fax: 973 23 07 35 
Web: www.coac.cat 
 
- Demarcació de Tarragona 
Direcció: Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona  
Telèfon: 977 24 93 67 
Fax: 977 23 65 03 
Correu electrònic: tarragona@coac.cat 
Web: www.coac.cat 
 
- Demarcació de Girona 
Direcció:Pia Almoina – Plaça de la Catedral, 8 17004 Girona  
Telèfon: 972 41 27 27 
Fax: 972 21 41 51 
Web: www.coac.cat 
 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de (CAATEE): 
- Demarcació de Barcelona 
Direcció: Bon Pastor, 5 08021 Barcelona  
Telèfon: 93 240 20 60 
Web: www.apabcn.cat 
 
- Demarcació de Lleida 
Direcció: Enric Granados, 5 25006 Lleida  
Telèfon: 973 24 91 00 
Fax: 973 23 06 58 
Web: www.caatlleida.cat 
 
- Demarcació de Tarragona 
Direcció: Rambla President Macià, 6 Baixos 43005 Tarragona  
Telèfon: 977 21 27 99 
Fax: 977 22 41 52 
Correu electrònic: info@apatgn.org / secretaria@apatgn.org 
Web: www.apatgn.org 
 
- Demarcació de Girona 
Direcció: Carrer Sta. Eugènia, 19 17005 Girona 
Telèfon: 972 21 18 54  
Fax: 972 21 52 16  
Correu electrònic: aparellador@aparellador.cat 
Web: www.aparellador.cat 

mailto:dembcn@coac.cat
http://www.coac.cat/
http://www.coac.cat/
mailto:tarragona@coac.cat
http://www.coac.cat/
http://www.coac.cat/
http://www.apabcn.cat/
http://www.caatlleida.cat/
mailto:info@apatgn.org
mailto:secretaria@apatgn.org
http://www.apatgn.org/
mailto:aparellador@aparellador.cat
http://www.aparellador.cat/
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Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball (INSHT) 
Direcció: Carrer Dulcet 2 - 10, 08034 Barcelona 
Telèfon: 932 80 01 02 
Fax: 932 80 36 42 
Web: www.insht.es 
 
Fundació Laboral de la Construcció (FLC)  
Telèfon: 900 11 21 21 
Web: www.fundacionlaboral.org 

 
- Demarcació de Catalunya 
Direcció: Joan d’Austria, 39-47 5º A 08005 Barcelona 
Telèfon: 932 21 33 53  
Fax: 932 21 33 50 

 
Centro de Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo  

- Demarcació de Barcelona 
Dirección: Pl. de Eusebi Güell, 4-5. 08034 - Barcelona 
Telèfon: + 34 932 05 50 01  
Fax: + 34 932 80 08 54  
Correu electrònic: martina.brugues@gencat.net  
Web: Generalitat de Cataluña  (http://www.gencat.cat) 

 
- Demarcació de Girona 
Direcció: Avda. Montilivi, 118 apartat de correus 127. 17003 - Girona  

 Telèfon: + 34 972 20 82 16  
Fax: + 34 972 22 17 76  
Web: Generalitat de Cataluña  (http://www.gencat.cat) 

 
- Demarcació de LLeida 
Direcció: C/ Empresario Josè Segura y Farré. Polígono Industrial El Segre Parcela 
728-B. 25191 - Lérida  
Telèfon: + 34 973 20 04 00  
Fax: + 34 973 21 06 83  
Correu electrònic: cacst_lleida.dti@gencat.net  
Web: Generalitat de Cataluña  (http://www.gencat.cat) 

 
- Demarcació de Tarragona 
Direcció: C/ Riu Siurana, 29 B. Polígono Campoclaro. 43006 - Tarragona  
Telèfon: + 34 977 54 14 55  
Fax: + 34 977 54 08 95  
Correu electrònic: cscstt_direccio.dti@gencat.net  
Web: Generalitat de Cataluña  (http://www.gencat.cat) 

 
Direcció General de Relacions Laborals 
Responsable: Sr. Salvador Pedro Álvarez Vega 
Càrrec: Director general 
Direcció: Carrer Sepúlveda, 148-150 08011 Barcelona 
Telèfon: 93 228 57 57 
Fax: 93 228 57 44 
Adreça web: http://www.gencat.cat/treball 
 
 

http://www.insht.es/
http://www.fundacionlaboral.org/
mailto:martina.brugues@gencat.net
http://www.gencat.net/index_cas.htm
http://www.gencat.net/index_cas.htm
mailto:cacst_lleida.dti@gencat.net
http://www.gencat.net/index_cas.htm
mailto:cscstt_direccio.dti@gencat.net
http://www.gencat.net/index_cas.htm
http://www.gencat.cat/treball
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Direcció Territorial 
Responsable: Mª Nieves Solares Calatayud (Directora territorial en funcions) 
Direcció: Travessera de Gràcia, 303-311, 8a planta  08025 Barcelona 
Telèfon: 93 401 30 03 
Fax: 93 459 33 35  
 
Inspecció de Treball i Seguretat Social  

- Demarcació de Barcelona 
Responsable:  Mª Nieves Solares Calatayud (Cap de la Inspecció) 

Ramón Nonato Cereceda Fernández (Cap adjunt de la Inspecció) 
Direcció: Travessera de Gràcia, 303-311  08025 Barcelona 
Telèfon: 93 401 30 00 
Fax: 93 459 33 35 

 
- Demarcació de Girona 
Responsable: Macario Martínez Alonso (Cap de la Inspecció) 
Direcció: Carrer Álvarez de Castro, 4  17001 Girona 
Telèfon: 972 20 59 33 
Fax: 972 20 97 85 
 
- Demarcació de Lleida 
Responsable: José Vicente Vicedo Brotons (Cap de la Inspecció) 
Direcció: Carrer Riu Besós, 2  25071 Lleida 
Telèfon: 973 21 63 80 
Fax: 973 20 49 43 

 
- Demarcació de Tarragona 
Responsable: Jose Bernardo Herrero Martín (Cap de la Inspecció) 
Direcció: Carrer Vidal i Barraquer, 20  43005 Tarragona 
Telèfon: 977 23 37 14  
Fax: 977 23 12 94 

 
Serveis Centrals i Serveis Territorials 
Serveis Centrals 

-Departament de Treball 
Direcció: Carrer Sepúlveda 148-150  08011 Barcelona 
Telèfon: 93 228 57 57 
Web: www.gencat.cat/treball  

 
-Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Treball 
Direcció: Carrer Sepúlveda 148-150 (entrada pel xamfrà)  08011 Barcelona 
Telèfon: 93 228 57 57 
www.gencat.cat/treball  

 
-Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) dels Serveis Territorials de Treball a 
Barcelona 
Direcció: Carrer Carrera, 24  08004 Barcelona 
Telèfon: 93 622 04 00 
Web: www.gencat.cat/treball  

 
 

 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13869
http://www.gencat.cat/treball
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=16565
http://www.gencat.cat/treball
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17176
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17176
http://Web: www.gencat.cat/treball
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Serveis Territorials de Treball 
- Demarcació de Barcelona 
Responsable: Sra. Elisenda Giral Masana  
Direcció: Carrer Albareda, 2-4  08004 Barcelona 
Telèfon: 93 622 04 00 
Fax: 93 622 04 01 
Web: www.gencat.cat/treball 

 
- Demarcació de Girona 
Responsable: Sra. Núria Arnay i Bosch 
Direcció: Carrer Rutlla, 69-75 cantonada C/ Creu 9-11  17003 Girona 
Telèfon: 972 22 27 85 
Fax: 972 22 37 71 
Contacte: ciutada.treball@gencat.cat 
Web: www.gencat.cat/treball 
 
- Demarcació de Lleida 
Responsable: Sra. Pilar Nadal Reimat 
Direcció: Carrer General Britos, 3  25007 Lleida 
Telèfon: 973 23 00 80 
Fax: 973 23 36 23 
Contacte: ciutada.treball@gencat.cat 
Web: www.gencat.cat/treball 
 
- Demarcació de Tarragona 
Responsable: Sr. Josep Maria Solanes Segura 
Direcció: Carrer Joan Baptista Plana, 29-31 43005 Tarragona 
Telèfon: 977 23 36 14 - 977 23 36 31 
Fax: 977 24 33 74 
Contacte: ciutada.treball@gencat.cat 
Web: www.gencat.cat/treball 

 
- Demarcació de les Terres de l'Ebre 
Responsable: Sr. José Antonio Martín Cid 
Direcció: Carrer de la Rosa, 9  43500 Tortosa 
Telèfon: 977 44 81 01 
Fax: 977 44 19 43 
Contacte: ciutada.treball@gencat.cat 
Web: www.gencat.cat/treball 

http://www.gencat.cat/treball
mailto:ciutada.treball@gencat.cat
http://www.gencat.cat/treball
mailto:ciutada.treball@gencat.cat
http://www.gencat.cat/treball
mailto:ciutada.treball@gencat.cat
http://www.gencat.cat/treball
mailto:ciutada.treball@gencat.cat
http://www.gencat.cat/treball
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Capítol 7: Presentació model web de la documentació a realitzar en una obra 
 
Apartat 1: Construcció pàgina web 
 
Per l’elaboració de la pàgina web s’ha utilitzat el programa Adobe Dreamweaver CS4. 
Primer s’ha de fer un petit esquema de lo que es vol fer i com estructurar la pàgina. Una 
vegada fet això, s’introdueixen les dades al programa. 
 

 
 
S’han realitzar tres menús desplegables per tal d’abastir els posibles casos en que ens 
podem trobar. Els tres menús són: Qui sóc, Qué necessito i Formularis. Després, a cada 
desplegable, s’introdueixen tots els submenús de cada cas, que ens porten a la seva pàgina 
principal. 
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Una vegada introduït tots els agents, formularis i documents als desplegables, fem la prova 
que tot està vinculat i que ens porti a la seva pàgina corresponent. 
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Després creem una pàgina individual per a cada apartat, agafant el text de la memòria i 
incorporant-lo al programa, per tal que una vegada tots realitzats, ens porti a cada pàgina a 
partir del menú desplegable. 
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Una vegada fetes totes les pàgines, creem hipervincles per tal d’afavorir la navegació entre 
pàgines i facilitar les tasques i funcions de cada component. 
 

 
 

Una vegada fets els menus principals, afegint més apartats que poden estar interesants per 
l’usuari, i aplicacions per afavorir i aclarir dubtes. 
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Apartat 2: Guía d’ús de la pàgina web 
 
Clicant a l’enllaç de la pàgina web, ens porta a la nostra pàgina. 
 

 
 
Al intentar accedir ens apareix una presentació de fotografies habiatuals en la Prevenció de 
Riscos Laborals. Saltem la Presentació per continuar. 
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Cliquem i ens porta a la pàgina principal de la nostre web, on trobem uns menus 
desplegables. 

 
 

El primer menú és “Qui sóc”, que fa referència a tots els agents intervinents de l’obra i 
explica les seves funcions en cada moment. 
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El segon menú és “Qué necessito”, que fa referència a tots els documents que hi ha que 
realitzar a l’obra. Explica el seu contingut, on hi ha que portar-lo i on s’aconsegueix, etc. 
 

 
 

El tercer menú és “Formularis”, que fa referència a tots els documents que hi ha que omplir. 
Es poden guardar i imprimir, i després omplir-los i portar-los a la seva oficina corresponent. 
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El quart menú és “Altres dades d’interés”, on trobem documents interesants com un 
esquema que ens indica l’ordre de les tasques cronològicament, o trobem un informe de 
siniestralitat o un check list, el qual el podem descarregar i omplir a l’obra. 

 
 

En el cas que no trobem el que necessitem, o no entenguem alguna cosa o simplement 
volguem fer alguna sugerència, podem dirigir-nos a partir del botó “Correu”, on ens porta a 
una fitxa a omplir per escriure el nostre missatge. 
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Quan cliquem a qualsevol enllaç, ens porta a la seva pàgina principal, on s’explica 
detallademanet els passos a seguir, funcions, etc. 
 

 
 
Al final de tot de cada pàgina té un enllaç directe per tornar a la pàgina principal de la web. 
 
Cada pàgina està ple d’hipervincles que ens porten a altres pàgines per tal d’afavorir la 
navegació i és una eina útil a l’hora de compendre funcions i tasques d’altres intervinents de 
l’obra que tenen feines en comú. 
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Altres pàgines, com la de “Notificació d’Accident” te hipervincles que ens porta directament a 
la pàgina web de la Generalitat, on tenim que registrar l’accident i no perdre temps. 
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Capítol 8: Conclusions 
 

Les aportacions d’aquest Projecte Final de Carrera són vàries, no tan sols a nivell acadèmic, 

sinó també a nivell cultural i personal. 

 

A nivell acadèmic he ampliat els meus coneixements sobre les funcions i tasques de cada 

intervinent de l’obra, que com a futur coordinador de seguretat i salut, són molt beneficiosos. 

 

A nivell cultural he vist per les dades d’informes de sinistralitat, que encara que hi ha més 

prevenció i s’apliquen recursos per a que cada vegada hi hagi més i que la gent estigui més 

formada (l’implementació de la Tarjeta Professional de la Construcció ajuda molt), encara es 

pot fer més i treballar amb gent responsable, seriosa i correctament formada, i així les dades 

de l’informe, cada any seran més beneficioses. Amb l’ajuda de la pàgina web s’evitaran 

mancances en la seguretat i estarà tot més planificat, ja que provoca una gran facilitat en la 

gestió documental, estalviant temps, i especifica clarament les tasques de cada persona 

intervinent en una obra de construcció. 

 

A nivell personal m’he donat compte que encara que treballem molt motivats en aquest 

àmbit, s’ha d’anar amb molt de compte i revisar tot el que es faci, ja que pot haver-hi 

accidents que fàcilment pot implicar morts, i per això s’ha de treballar molt en la prevenció, 

que avui en dia encara és insuficient. 
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Capítol 9: Annexes 
  
Annex 1 Formularis Oficials 
  Per visar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

   - Nota d’Encàrrec d’Arquitecte o Arquitecte Tècnic. 
   - Assumeix d’Arquitecte o Arquitecte Tècnic. 
   

Sol·licitud Llicència d’obres Majors (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) 
 
Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 

   - Designació de Coordinador d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic 
   - Assumeix la Coordinació d’Arquitecte 

- Renúncia a la Coord. de Seguretat i Salut en fase d’obra d’Arquitecte 
   - Comunicació final coordinació seguretat d’arquitecte tècnic 

 
Llibre d’incidències 

   
Acta de replanteig 
 
Acta de visita 
 
Acta adhesió pla de seguretat 

   
Acta aprovació pla de seguretat 
 - Per un Coordinador de Seguretat –Arquitecte Tècnic 
 - Per un Coordinador de Seguretat – Arquitecte 
 - Per la Direcció Facultativa visat per arquitecte i per arq. tècnic 
 - Per a l’Administració Pública 
 
Comunicació obertura centre de treball 

   
Avís previ 
 
Llibre de subcontractació:  

- A la casella del nº d’ordre es comença amb el núm 1 i es van incrementant 
amb una unitat successivament a mesura que es van afegint empreses. 
- A la casella nivell de subcontract, si és la primera subcontractista seria 1, si 
està subcontractada per altre subcontracta seria el 2, així successivament. 
- A la casella del nº d’ordre del comitent, seria el nº d’ordre de la empresa que 
contracta a la que li estiguem omplint les dades. 

 
 Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
 
Acreditacions  

- Empresa disposa d’una organització preventiva de PRL 
   - Formació Recurs Preventiu 
   - Certificat del muntatge correcte de la grua 

 
 Targeta Professional de la Construcció (TPC) 
  - Formulari sol·licitud 
  - Certificat empresa 
  
Notificació d’Accident 
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Per visar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Nota d’Encàrrec d’Arquitecte. 
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Per visar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Assumeix d’Arquitecte. 
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Per visar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Nota d’Encàrrec d’Arquitecte Tècnic. 

 
 
 



68      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 

Per visar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Assumeix d’Arquitecte Tècnic. 

 
 
 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      69  

 

 

Sol·licitud Llicència d’obres Majors (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) 
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Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 
 Designació de Coordinador d’Arquitecte 
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Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 
 Designació de Coordinador d’Arquitecte Tècnic 
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Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 
 Assumeix la Coordinador d’Arquitecte 
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Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 
 Renúncia a la Coordinació de Seguretat i Salut d’Arquitecte 
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Designació del coordinador de seguretat i salut (fase de projecte i d’execució) 
 Comunicació final Coordinació de Seguretat i Salut d’Arquitecte Tècnic 
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Llibre d’incidències 
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Llibre d’incidències 
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Llibre d’incidències 
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Llibre d’incidències 
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Llibre d’incidències 
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Llibre d’incidències 
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Acta de replanteig 
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Acta de visita 
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Acta d’adhesió del Pla de Seguretat 
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Acta aprovació pla de seguretat per un Coordinador de Seguretat - Arquitecte Tècnic 
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Acta aprovació pla de seguretat per un Coordinador de Seguretat - Arquitecte 
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Acta aprovació pla de seguretat per la Direcció Facultativa visat per arquitecte 
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Acta aprovació pla de seguretat per la Direcció Facultativa visat per arquitecte tècnic 
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Acta aprovació pla de seguretat per a l’Administració Pública  
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Comunicació obertura centre de treball 
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Comunicació obertura centre de treball 
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Avís previ 
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Avís previ 
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Avís previ 
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Llibre de subcontractació 

 

 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      95  

 

 

Llibre de subcontractació 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
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Acreditacions: Empresa disposa d’una organització preventiva de PRL 
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Acreditacions: Formació Recurs Preventiu 
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Certificat del montatge correcte de la grúa 
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Certificat del montatge correcte de la grúa 
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Certificat del montatge correcte de la grúa 
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Targeta Professional de la Construcció (TPC): Formulari sol·licitud 
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Targeta Professional de la Construcció (TPC): Formulari sol·licitud 
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Targeta Professional de la Construcció (TPC): Formulari sol·licitud 
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Targeta Professional de la Construcció (TPC) 
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Targeta Professional de la Construcció (TPC): Certificat empresa 
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Notificació d’Accident 
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Notificació d’Accident 
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Notificació d’Accident 
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Notificació d’Accident 
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Notificació d’Accident 

 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      117  

 

 

Annex 2: Cas pràctic d’una obra 
 
Apartat 1: Elecció del solar. 
 
El solar escollit està situat al carrer Sant Joan Bosco nº 41, del terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts (Barcelona). El solar té una superfície total de 241,00 m2. 
 

 
 
 
Apartat 2: Obtenció de la cèdula urbanística. 
 
El solar està situat a la zona de densificació urbana clau 13b subzona II,  semiintensiva. 

Edificabilitat: 1,80m2t/m2s (*) 
Densitat: 250 viv/Hect.====> 358 viv/Hect. (art. 179º OEM). 
Profunditat edificable: 11,00m 
Ample vial: 15,00m 
A.R.M.: 16,70m PB+4 
Façana mínima: 6,50m 
Ocupació PB: 100% 

 
 
Apartat 3: Estudi avantprojecte, edifici resultant de l’aplicació de la normativa 
urbanística i de les conclusions de l’estudi de mercat. 
 
Es realitzarà un edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB + 4, en el qual realitzarem 1 vivenda 
per planta de 95,00 m2 i un local comercial en planta baixa de 150,00 m2 més el nostre 
accés a l’edifici i a l’aparcament, amb una superfície de 91,00 m2. A la planta soterrani es 
realitzaran 9 places d’aparcament, amb una superfície total de 241,00 m2.  
 
 
Apartat 4: PE.M. 
 
El Pressupost d’Execució Material és de 507.166,50 euros, lo que comporta que es faci un 
Estudi de Seguretat i Salut (PEM > 260.000 € ==> E.S.S. ) 
 



118      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 

Apartat 5: Dades intervinents 
 
Promotor: Cesar Gallofre Porrera 
Arquitecte: Carles García Dones 
Arquitecte Tècnic: Juan Carlos Merino Villanueva 
Coordinador de Seguretat i Salut: Juan Carlos Merino Villanueva 
Contractista: Lumar 2000, S.L. 
 
 
Apartat 6: Indicació dels tràmits col·legials i municipals, necessaris per la realització 
de tot el procés, des de l’inici fins al final de l’obra en l’àmbit de la seguretat. 
 
- NOTA D’ENCÀRREC ARQUITECTE. 
- NOTA D’ENCÀRREC ARQUITECTE TÈCNIC. 
- NOTA D’ENCÀRREC COORDINADOR DE SEGURETAT. 
- ASUMEIX ARQUITECTE. 
- ASUMEIX ARQUITECTE TÈCNIC. 
- DESIGNACIÓ COORDINADOR. 
- FITXA DE CARACTERÍSTIQUES. 
- INSTÀNCIA PETICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL. 
- ACTA APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT. 
- INICI D’OBRES. PETICIÓ DEL LLIBRE D’ORDRES. 
- ACTA DE REPLANTEIG. 
- AVÍSO PREVI. 
- COMUNICACIÓ OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL. 
- CERTIFICAT DE FINAL DE OBRA I HABITABILITAT. 
- COMUNICACIÓ FINAL COORDINACIÓ SEGURETAT. 
- ACTA DE RECEPCIÓ. 
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130      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 

 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      131  

 

 



132      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 

 
 
 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      133  

 

 



134      GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA 

 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      135  
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Annex 3: Check list (llista de verificació) 
 
En les pàgines següents s’enumeren els principals punts a tindre en compte quan es verifica 
la seguretat de l’obra. Si hi ha una declaració que no es pugui confirmar, per exemple que 
les excavacions estan ben apuntalades, s’ha de dir si es prendran mesures al respecte, i 
quina prioritat s’atorga a aquestes mesures. 
 
Organización y gestión de la seguridad ¿Propone Vd. 

medidas? 

 Si No Prioridad

1. La empresa tiene una política escrita que especifica las normas de 
seguridad y sanidad a las que el empleador debe ajustarse. 

 

 

 

 

 

 

 
2. En la obra se llevan registros de seguridad y sanidad.  

  

 

 
3. Se imparte capacitación a todos los niveles, incluyendo directores, 
supervisores, obreros, subcontratistas y obreros subcontratados.  

 

 

 

 

 

 

 
4. En la obra se asignan específicamente las responsabilidades y deberes 
relativos a seguridad y sanidad.  

 

 

 

 

 

 

 
5. En la obra se realizan reuniones previas al trabajo y controles de 
seguridad en forma regular.  

 

 

 

 

 

 

 
6. En la obra funciona activamente una comisión de seguridad.  

  

 

 
Plan y disposición de la obra  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
7. Todos los obreros saben que la dirección ha adoptado una política de 
seguridad, y conocen dicha política.  

 

 

 

 

 

 

 
8. Los aspectos de seguridad están debidamente incluidos en el plan y 
acondicionamiento de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 
9. Hay un cerco de por lo menos 2 m de altura en el perímetro de la obra. 
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10. Donde esto no es posible, todas las excavaciones y aberturas se 
cubren o tapian al fin de la jornada de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 
11. Las escaleras de mano se retiran o sus peldaños se cubren con tablas 
al fin de la jornada de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 
12. Hay un sistema de control de tráfico en la obra para controlar el 
movimiento de vehículos y evitar peligros a los peatones.  

 

 

 

 

 

 

 
13. Todos los obreros pueden llegar hasta sus respectivos puestos de 
trabajo sin correr riesgos - existen adecuados caminos de acceso, 
senderos, pasarelas, escaleras, escaleras de mano y andamios.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
14. Todos los bordes de pasarelas, pisos, escaleras y descansos desde 
donde pueda producirse una caída de 2 o más metros de altura tienen 
protección de bordes.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
15. Los pozos y aberturas en el suelo o piso tienen cerco de seguridad o 
tapas fijas claramente marcadas.  

 

 

 

 

 

 

 
16. No hay clavos que sobresalen de las maderas.  

  

 

 
17. Existe una iluminación artificial adecuada en los sitios donde se trabaja 
después de oscurecer, y dicha iluminación no arroja sombras profundas.  

 

 

 

 

 

 

 
18. Se mantiene la obra ordenada y los materiales se almacenan 
correctamente.  

  

 

 
19. Se han tomado los recaudos que corresponden para la recolección de 
basura y desechos a intervalos frecuentes.  
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Excavaciones Si No Prioridad

20. Antes de que se comience a excavar, ya se ha recibido en la obra una 
cantidad adecuada de madera, encofrado y puntales para sostener las 
paredes de las excavaciones.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
21. Se realizan inspecciones diarias de las excavaciones para determinar 
la posibilidad de desmoronamientos, y un chequeo semanal -con registro 
escrito- del estado del apuntalamiento.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
22. Las paredes de las excavaciones están suficientemente apuntaladas, 
o tienen una inclinación de 45 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
23. El método de trabajo protege al obrero y no le exige trabajar en zonas 
de la zanja que todavía no han sido reforzadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
24. Se utiliza una escalera lo suficientemente larga para entrar y salir de 
las excavaciones sin peligro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
25. Hay barreras para impedir que las personas caigan dentro de las 
excavaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
26. No hay edificios próximos cuya estabilidad pueda verse afectada por 
las excavaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
27. No hay montículos de desechos ni equipos cerca de la orilla de las 
excavaciones que puedan causar el derrumbamiento de las paredes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
28. Se han instalado bloques de contención bien afirmados -o dispositivos 
similares- para impedir que los vehículos se deslicen dentro de las 
excavaciones.  
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Andamios Si No Prioridad

29. Los andamios se erigen bajo la supervisión de una persona idónea.  
 

  

 

 
30. Existen accesos adecuados a todas las partes de las plataformas de 
andamios 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. Todos los parantes de los andamios se apoyan en bases adecuadas, 
con tablas de asiento si es necesario, o están sustentados de otra forma 
para que no se hundan ni se deslicen.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
32. Desde que el andamio fue erigido, no se ha retirado ninguna porción 
de él, travesaños inclusive.  

 

 

 

 

 

 

 

 
33. El andamio está sujeto al edificio en un número suficiente de puntos 
para impedir que se caiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 
34. Los parantes del andamio están en posición vertical y firmemente 
arriostrados para evitar cimbreo o desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
35. Las plataformas de los andamios tienen pisos de tablas juntas, con 
tablas de buena madera, sin defectos obvios tales como nudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
36. Hay barreras y letreros de advertencia para que nadie utilice un 
andamio incompleto, por ejemplo si no tiene todas las tablas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
37. Las tablas se han colocado de manera de evitar tropezones.  

 

  

 

 
38. Se han colocado barandas y tablones guardapiés de altura adecuada 
en los lados y extremos abiertos de los andamios desde donde haya una 
caída de 2 o más metros al vacío.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
39. Se han distribuido los materiales en forma pareja en los andamios 
destinados a tal efecto, y no se los ha sobrecargado.  
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40. Los andamios de torre sin amarrar tienen una relación segura no 
mayor de 3 a 1 entre la altura y la base.  

 

 

 

 

 

 

 

 
41. Las ruedas de los andamios de torre móviles están debidamente 
trabadas y sujetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
42. Las escaleras de acceso a los andamios de torre están instaladas en 
la parte de adentro, no la de afuera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
43. Los obreros que trabajan en andamios colgantes usan cuerdas 
salvavidas ancladas por encima de sus cabezas al edificio, no al andamio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44. Los andamios son inspeccionados por una persona competente por lo 
menos una vez por semana, y siempre después que haga mal tiempo o 
soplen vientos fuertes.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
45. Los resultados de las inspecciones son registrados y firmados por la 
persona que las realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Escaleras de mano  Si No Prioridad

46. No se utilizan escaleras de mano para los trabajos que requieren un 
andamio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
47. No se utilizan escaleras metálicas cerca de líneas aéreas de 
transmisión eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
48. Las escaleras de mano que se usan están en buenas condiciones.  

 

  

 

 
49. Dentro de lo posible, las escaleras se amarran en la parte superior, o 
cerca de ella, aunque sólo se las use por poco tiempo.  
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50. Cuando por razones técnicas no es posible amarrar las escaleras en la 
parte de arriba, se las sujeta en la de abajo o se calzan las patas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
51. Las escaleras se elevan por lo menos 1 m por encima del lugar al que 
acceden, o del último peldaño en que se pisa. Cuando esto no es posible, 
hay agarraderas adecuadas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
52. Las escaleras de mano son revisadas regularmente para detectar 
desperfectos o corrosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 
53. Todas las escaleras están marcadas para identificarlas.  

 

  

 

 
Trabajo en techos  Si No Prioridad

54. Salvo en los casos en que los listones que afirman el tejado 
constituyen apoyo suficiente para pies y manos, se usan tablones de 
trepar y escalera escaleras de techo en los trabajos en techos en 
pendiente de más de 10 grados.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
55. Hay suficientes barandas y tablones guardapiés u otras formas de 
protección de bordes para impedir caídas de más de 2 m de altura de 
obreros o materiales desde tejados o azoteas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
56. Se dispone de tablas con listones para trabajar sobre materiales 
frágiles tales como vidrio o chapas de fibroamianto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
57. En las operaciones de techado con chapas, se adoptan precauciones 
para impedir que las personas caigan al vacío desde los bordes de las 
chapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
58. Hay letreros de advertencia en los sitios de acceso a techos frágiles.   

 

 

 

 

 

 

 
59. Hay barandas o tapas en los sitios donde hay que pasar cerca de 
materiales frágiles o tragaluces.  
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60. Se han adoptado precauciones para impedir que caigan escombros 
desde el techo sobre los que trabajan más abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Montaje de estructuras de acero  Si No Prioridad

61. Dentro de lo posible, los obreros de las estructuras de acero trabajan 
desde plataformas provisorias de acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
62. Cuando no utilizan plataformas provisorias de acceso, los erectores 
usan arneses de seguridad y líneas salvavidas amarradas a puntos firmes 
de anclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 
63. Existen puntos de anclaje adecuados para amarrar los arneses de 
seguridad y las líneas salvavidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
64. Durante el proceso de armado, se han instalado pisos provisorios de 
tablas apretadas a intervalos que superen los 10 m, o dos pisos de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 
65. Se utiliza una red de seguridad cuando la caída excede los dos pisos 
de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 
66. Se usan sogas de mano para controlar el peligroso movimiento de 
péndulo de las piezas de acero estructural cuando se las iza con grúas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabajo por encima de una superficie de agua  Si No Prioridad

67. Se dispone de una lancha salvavidas.  
 

  

 

 
68. Hay a mano cantidad suficiente de boyas y líneas salvavidas.  

 

  

 

 
Demolición Si No Prioridad

69. Antes de comenzar el trabajo de demolición, se obtuvieron las 
características de construcción del edificio que se va a echar abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
70. Las operaciones de demolición están bajo la supervisión directa de 
una persona idónea, que ha establecido el plan de trabajo.  
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71. Se ha armado una plataforma segura desde la cual trabajan los 
obreros de demolición, que no están encima del propio edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
72. No se deja acumular escombro sobre los pisos, para que no se 
desfonden.   

  

 

 
Espacios cerrados  Si No Prioridad

73. Se hace una prueba del aire del espacio cerrado antes de comenzar el 
trabajo, para verificar que haya un nivel de oxígeno adecuado y no existan 
gases tóxicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
74. Los obreros que trabajan en el espacio cerrado llevan aparato 
respirador independiente, arnés de seguridad y líneas salvavidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
75. El espacio cerrado se ventila bien con aire puro antes de que nadie 
entre.   

  

 

 
76. Se han tomado recaudos para que no se acumulen gases de escape 
de vehículos en la boca de inspección donde se está trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 
77. Los que trabajan en el espacio cerrado están en comunicación directa 
con otro obrero que monta guardia afuera y tiene aparatos de reserva, que 
sabe manejar.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Hinca de pilotes  Si No Prioridad

78. Se han localizado y descontectado las cañerías y servicios 
subterráneos.   

  

 

 
79. La grúa se asienta sobre una base firme y nivelada, o sobre un 
soporte.   

  

 

 
80. Se utiliza equipo de protección personal donde es necesario.  

 

  

 

 



GUIA DE CONTROL I GESTIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ  DE PRL EN UNA OBRA      145  

 

 

 
Transporte  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
81. Todos los vehículos de la obra están en buenas condiciones.  

 

  

 

 
82. Los vehículos que pueden volcar tienen protección contra vuelcos.  

 

  

 

 
83. La dirección, los frenos de mano y de pedal de todos los vehículos que 
se están usando funcionan adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
84. Los vehículos de la obra sólo son manejados por obreros que han 
recibido la instrucción necesaria; si salen a la vía pública llevan al volante 
personas que poseen permiso oficial de conducir.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
85. Se enseña a los conductores a amarrar bien las cargas que 
transportan en sus vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
86. Se enseña a los conductores de vehículos volquetes a no ponerse 
debajo de la caja levantada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
87. Los vehículos de la obra sólo pueden llevar pasajeros autorizados, en 
sitios seguros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
88. Cuando corresponde, los vehículos tienen señal indicadora de marcha 
atrás.   

  

 

 
89. Cuando un vehículo cargado da marcha atrás, el conductor recibe 
indicaciones de otro obrero que está fuera del vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Grúas  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
90. Todas las grúas (o excavadoras utilizadas como grúas) son revisadas 
diariamente por sus operadores antes de usarlas.  
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91. Todas las grúas son inspeccionadas semanalmente por una persona 
idónea, y se lleva un registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
92. Todas las grúas son revisadas minuciosamente por una persona 
idónea a intervalos regulares de no más de 12 meses, y se lleva un 
registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
93. Cada grúa tiene un certificado de prueba.  

 

  

 

 
94. Se hace un mantenimiento regular de todas las grúas.  

 

  

 

 
95. El operador de la grúa está capacitado, es competente y mayor de 18 
años.   

  

 

 
96. La carga máxima para distintos radios de la pluma, las velocidades 
operativas y las instrucciones de manejo están a la vista y en un sitio 
donde el operador pueda leerlas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
97. Las cabinas de las grúas son seguras y están bien diseñadas, con 
medios de acceso apropiados; los controles de mando tienen indicaciones 
claras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
98. Los operadores de grúas y los señaleros están adiestrados en el uso 
de las señas de mano, que se ilustran con carteles en la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
99. Cuando los operadores y señaleros desconocen el peso de una carga, 
lo averiguan antes de izarla. Los señaleros y ayudantes han sido 
adiestrados en el amarre de cargas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
100. Todas las grúas de más de una tonelada de capacidad tienen una 
alarma automática de carga máxima, que se revisa semanalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
101. Todas las grúas están sobre una base firme y nivelada, y usan 
voladizos cuando es necesario.  
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102. Hay una vía de acceso segura a todas las partes de la grúa donde es 
necesario llegar para su operación o mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Montacargas  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
103. Todos los montacargas y sus cuerdas de izado son inspeccionados 
semanalmente por una persona idónea, y se lleva un registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
104. Todos los montacargas son revisados minuciosamente cada seis 
meses por una persona idónea, y se lleva un registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
105. Todos los montacargas están rodeados por un cerco de construcción 
sólida, de 2 m de altura para impedir que los obreros sean golpeados por 
la plataforma en movimiento, o caigan en el pozo.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
106. Hay puertas en todos los descansos y puntos de acceso al 
montacargas.   

  

 

 
107. Se mantienen cerradas las puertas mientras la plataforma no esté en 
el descanso correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
108. Hay un cartel indicador de la carga máxima de trabajo.  

 

  

 

 
109. Hay un letrero que prohibe a los obreros viajar en el montacargas.  

 

  

 

 
110. El operador del montacargas está debidamente capacitado y es 
mayor de 18 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 
111. Hay protección por encima de la cabeza, para impedir que caigan 
materiales u objetos sobre el operador.  

 

 

 

 

 

 

 

 
112. Se han instalado los controles de manera que el montacargas sólo 
pueda manejarse desde un sitio único de mando.  
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113. La plataforma tiene frenos o dispositivos que la detendrán junto con 
su carga si el cable de izado o el mecanismo del montacargas llegan a 
fallar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
114. Cuando la plataforma está en la posición más baja, quedan aún tres 
vueltas de cable enrolladas en el guinche que controla el descenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
115. Se utiliza un sistema adecuado de señales.  

 

  

 

 
Poleas y roldanas  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
116. La viga de sujeción está afirmada en dos montantes.  

 

  

 

 
117. Las cuerdas de izar están en buenas condiciones.  

 

  

 

 
118. Los ganchos están bien diseñados y bien hechos.  

 

  

 

 
Ergonomía  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
119. Dentro de lo posible, se utiliza energía mecánica para reemplazar el 
esfuerzo físico en las tareas pesadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
120. La jornada de trabajo incluye adecuados períodos de descanso.  

 

  

 

 
121. Se dispone de métodos alternativos para aliviar el esfuerzo en las 
tareas agotadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
122. Dentro de lo posible, se trabaja sentado.  

 

  

 

 
123. Los materiales, las herramientas y los controles están al alcance de 
la mano del obrero.  
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124. Las máquinas con cabinas se revisan y mantienen con regularidad.  
 

  

 

 
Maquinaria  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
125. Todas las partes peligrosas de las máquinas, tales como engranajes 
al descubierto, transmisiones de cadena y cigüeñales están 
adecuadamente resguardadas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
126. Todos los dispositivos de resguardo están adecuadamente 
asegurados y conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herramientas de mano  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
127. Las herramientas de mano se revisan regularmente para verificar que 
estén en buen estado de conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
128. Los mangos de las herramientas no están partidos ni rajados.  

 

  

 

 
129. Los mangos de todas las herramientas están bien ajustados a las 
cabezas.   

  

 

 
130. Los martillos, formones y otras herramientas de impacto no tienen la 
cabeza deformada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
131. Los bordes y dientes de las herramientas cortantes se mantienen 
afilados.   

  

 

 
Herramientas (pistolas) de cartucho  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
132. Los operadores de pistolas de cartucho han sido adecuadamente 
adiestrados y saben qué hacer si falla un disparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
133. Los operadores reciben adiestramiento de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  
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134. Las pistolas y los cartuchos se descargan y guardan en lugar seguro 
cuando no están en uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
135. Las pistolas se limpian con regularidad y se las inspecciona todos los 
días antes de usarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
136. El operador y las personas que están cerca usan cascos, anteojos y 
zapatos de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
137. El operador usa orejeras, sobre todo si está en un espacio cerrado.  

 

  

 

 
Maquinaria con fuerza motriz  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
138. Las hojas de las sierras circulares están debidamente resguardadas.  

 

  

 

 
139. Se ajusta la guía en su lugar antes de poner en marcha la sierra.  

 

  

 

 
140. Se utilizan palos de empujar cuando se alimenta a mano la sierra 
circular, o se retiran de ella las piezas cortadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
141. Las herramientas de aire comprimido se utilizan con cuidado, y nunca 
se las apunta directamente a las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo eléctrico  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
142. El equipo eléctrico -herramientas portátiles inclusive- está alimentado 
por una fuente de voltaje reducido, o se han adoptado medidas especiales 
para proteger al equipo y a los cables de los daños mecánicos y la 
humedad.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
143. El equipo eléctrico -cables y conexiones inclusive- es revisado todos 
los días, o cada vez que se va a usar, para detectar fallas o desperfectos.  
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144. Todas las conexiones a la fuente de energía tienen fichas y enchufes 
adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
145. Las conexiones de los enchufes están hechas de modo que la ficha 
sostenga bien el cable e impida que el contacto a tierra se desprenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
146. Todo el equipo eléctrico tiene contacto a tierra.  

 

  

 

 
147. En los lugares donde algo puede entrar en contacto con las líneas de 
transmisión aérea o formar arco eléctrico (brazos de grúas, camiones 
volcadores, andamios), se desconecta el suministro de energía siempre 
que sea posible.  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
148. Cuando no se ha desconectado la corriente del tendido aéreo, se 
toman otras precauciones como por ejemplo la erección de «arcos de 
fútbol» para impedir el contacto con las líneas eléctricas.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
149. Se ha detectado y marcado el recorrido de los cables subterráneos, y 
se han adoptado precauciones para evitar contacto con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Corte y soldadura  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
150. Se adoptan precauciones para proteger a los soldadores y a los que 
trabajan cerca de los sitios donde se hacen soldaduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
151. Los cilindros se almacenan adecuadamente y por separado.  

 

  

 

 
152. Se adoptan medidas para impedir la acumulación de gases tóxicos y 
emanaciones.  
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Gas comprimido (gas licuado, acetileno)  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
153. Los cilindros o garrafas se almacenan adecuadamente.  

 

  

 

 
154. Las válvulas de todos los cilindros y garrafas se cierran cuando no 
están en uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
155. No se almacenan garrafas de gas licuado en cobertizos.  

 

  

 

 
156. Hay receptáculos adecuados para desechos combustibles, y los 
desechos se evacuan de la obra regularmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sustancias peligrosas  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
157. Todos los materiales peligrosos, tales como asbesto y plomo, han 
sido identificados, y se han tomado los recaudos del caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
158. Todos los recipientes de productos químicos peligrosos que se usan 
en la obra están debidamente etiquetados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
159. Se dispone de hojas con datos de seguridad de los distintos 
productos químicos que se están usando.  

 

 

 

 

 

 

 

 
160. El personal sigue las instrucciones de las hojas de seguridad de los 
productos químicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
161. Los obreros están al tanto de los peligros que representan las 
sustancias que están manejando, y han recibido información acerca de las 
precauciones que tienen que adoptar, sobre todo cuando usan cemento.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
162. Los obreros han sido capacitados en el manipuleo y uso de 
productos químicos peligrosos.  
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Ruido y vibraciones Si 

 

No 

 

Prioridad

 
163. Todos los martillos neumáticos y rompepavimentos están equipados 
con amortiguadores de ruidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
164. Los caños de escape del resto de la maquinaria tienen silenciadores.  

 

  

 

 
165. Las tapas de las máquinas están cerradas cuando no están en uso.  

 

  

 

 
166. Los obreros que trabajan en procesos ruidosos, o están cerca de 
ellos, usan protección de oídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
167. El equipo de protección de oídos es adecuado, está bien mantenido y 
se lo conserva limpio e higiénico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Iluminación; exposición al frío y al calor  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
168. Todas las partes de la obra están bien iluminadas con luz natural o 
artificial cuando se está trabajando en ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
169. En los climas cálidos se proveen servicios de bienestar adecuados y 
se organizan los horarios de trabajo de manera apropiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
170. Cuando hace frío, los trabajadores están adecuadamente protegidos. 

 

  

 

 
Equipo de protección personal  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
171. Los trabajadores disponen de ropas y equipos protectores para 
resguardarse la cabeza, la vista, las manos y los pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 
172. El trabajo que se realiza requiere equipo de protección respiratoria; el 
equipo está disponible y los obreros han sido adiestrados en su uso.  
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173. Los obreros se ponen y utilizan la ropa y el equipo de protección.  

 

  

 

 
Servicios de bienestar  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
174. Hay un número suficiente de retretes adecuados, con descarga de 
agua si es posible (water closets), así como también mingitorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
175. Hay instalaciones de aseo suficientes y adecuadas, con jabón y 
medios para secarse inclusive.  

 

 

 

 

 

 

 

 
176. Hay retretes e instalaciones de aseo separadas para hombres y 
mujeres.   

  

 

 
177. Hay comodidades suficientes y adecuadas para guardar y secar la 
ropa de calle y de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
178. Hay instalaciones suficientes y adecuadas para la preparación y el 
consumo de comidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
179. Se han adoptado medidas suficientes y adecuadas para proveer 
primeros auxilios y tratamiento médico de urgencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
180. Todos los trabajadores están entrenados en lo que hay que hacer en 
situaciones de primeros auxilios y urgencias después de un accidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Precauciones contra incendios  Si 

 

No 

 

Prioridad

 
181. Hay en la obra el número requerido de extintores del tipo que 
corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
182. Hay vías de escape adecuadas en caso de incendio.  
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183. La cantidad de líquidos inflamables que se utiliza no excede un día 
de suministro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
184. Los líquidos inflamables se conservan en recipientes seguros, 
almacenados en el área que corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
185. Está prohibido fumar cuando se usan líquidos inflamables.  
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Annex 4: Informe Sinistralitat Laboral Abril 2009 
 
Aquest informe ha estat elaborat pel gabinet tècnic del departament de treball de la 

Generalitat de Catalunya. Les dades de sinistralitat laboral inclouen informació sobre 

accidents de treball i malalties professionals, elaborada a partir de les comunicacions 

d’accidents i de malalties professionals que les empreses i les entitats gestores o 

col·laboradores estan obligades a presentar davant l’autoritat laboral. 
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Capítol 10: Notes bibliogràfiques 
 
Normativa vigent consultada: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio (boe 17.07.2003), por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria mie-aem-2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
 
- Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. 
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
- Llei 32/2006, de 18 de octubre,  Ley ordinaria reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 
 
- 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. 
 
- Convenio General del sector de La construcción 2007 - 2011 
 
 
Webs: 
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat 
 
Pàgina web del Departament de Treball 
http://www.gencat.cat/treball 
 
Pàgina web de Serveis i Tràmits en accidents de treballs 
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/AreesGenerals/Seguritat 
 
Pàgina web de la Fundació Laboral de la Construcció 
http://www.trabajoenconstruccion.com 
http://www.fundacionlaboral.org 
 
Pàgina web del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 
http://www.apabcn.es 
 
Pàgina web del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
http://www.coac.net 
 
Pàgina web de Coordinador de Seguretat i Salut 
http://www.coordinador-de-seguridad.com/index.asp 

http://www.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/treball
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/AreesGenerals/Seguritat
http://www.trabajoenconstruccion.com/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.apabcn.es/
http://www.coac.net/
http://www.coordinador-de-seguridad.com/index.asp
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Programes informàtics: 
 
- Programa del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 
Gescol v. 4.2.1 
 
- Programa del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
Docs vis@t 

- Programa web 
Adobe Dreamweaver CS4 
Microsoft Office Plubisher 2003 
 
- Programa Flash 
Adobe Flash CS4 Professional 
 
 
Apunts: 
 
- Assignatura troncal Seguretat i Prevenció. 
 
- Assignatura troncal Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Assignatura optativa Fonaments i Responsabilitats en Matèria de Seguretat i Salut a la 
Construcció. 
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Capítol 11: Agraïments 
 
En primer lloc, vull agrair-li al meu tutor Jesús Abad Puente, professor de l’EPSEB, per la 

seva atenció, ajuda i paciència en tot moment, i per les seves ganes de col·laborar per a que 

el projecte quedés de la millor manera possible. 

 

I en segon lloc, vull agrair-li al meu amic Miguel Àngel Delgado, estudiant d’enginyeria 

informàtica, per la seva ajuda i explicacions a l’hora de realitzar la pàgina web del meu 

projecte. 

 


