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1. ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

El projecte consisteix en la implantació d'un parc eòlic al municipi de l’Ametlla de Mar, 

concretament al paratge anomenat “los Molins”, on les previsions de velocitat mitjana del vent 

són de 9,03 m/s, d'acord amb les mesures efectuades pel promotor del projecte. La producció 

que s’estima és de  

La línia d'evacuació de l'energia elèctrica és la línia de 110KV que uneix Vandellós amb l’Ampolla 

protpietat de la companyia FECSA-ENDESA, per la connexió amb aquesta es construirà una 

subestació transformadora de 25/110KVA càrrec de la companyia elèctrica propietària de la línia.  

El parc eòlic consta de: 

5 aerogeneradors de 70 m d'alçada i 1.670 kW de potència nominal unitària i una potència 

nominal total de 8,3 MW, distribuïdes en dues  alineacions, una de 2 aerogeneradors i l’altre amb  

.Línies soterrades de 25 KV d'enllaç dels aerogeneradors amb la subestació elèctrica. 

Una subestació transformadora de 25/110 KV i un edifici de control. 

El color i la volumetria de les instal·lacions projectades i els paraments exteriors de les 

edificacions auxiliars i de control s'adeqüen a les invariants tipològiques de l'arquitectura 

tradicional de la zona. 

L'estudi d'impacte ambiental analitza l'estat inicial dels factors ambientals, les alternatives 

d'emplaçament i tecnològiques, identifica i valora els impactes sobre els paràmetres ambientals, 

estableix unes mesures preventives i correctores de l'impacte i en defineix el cost. També 

estableix un programa de vigilància ambiental i un programa de desmantellament de les 

instal·lacions.  
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1.1. PRODUCCIÓ DE RESIDUS: 

Els residus que es preveuen durant la costrucció del parc i la seva explotació corresponen a 

diversos tipus d’olis utilitzats, així com residus inerts procedents de la construcció del parc.  

Es preveu durant l’explotació una producció de residus lubricants de 280l/per aerogenerador 

cada 3 anys, per a la l'emmagatzematge d’aquests residus s’utilitzaran recipients pels olis 

residuals. 

La gestió dels residus es farà mitjançant transportistes i gestors de residus autoritzats. 

L'establiment no està inscrit al Registre de productors de residus industrials. 

1.2. CAPACITAT DEL MEDI RECEPTOR 

a) El mapa d'implantació ambiental d'energia eòlica a Catalunya qualifica l'emplaçament del 

projecte en zona compatible, per la qual cosa el medi inicialment presenta capacitat per 

admetre l'activitat. 

b) La infraestructura viària principal propera al parc eòlic és la carretera N-340 que uneix 

Barcelona amb Cadis. També hi ha nombrosos camins d'ús agrícola que permeten arribar 

als conreus presents a la zona. Hi ha dues línies d'alta tensió que travessen el municipi a la 

seva zona nord. En el mateix municipi hi ha altres projectes de parcs eòlics, així com a 

municipis veïns. 

1.3. PATRIMONI NATURAL: 

A la zona hi ha el següent hàbitat no prioritari d'interès comunitari: segons la Directiva 

67/97/CE, codi 5210, màquies i garrigues amb Juniperus spp arborescents, no dunars. 

1.4. INCENDIS: 

L'emplaçament del parc eòlic està en una àrea on hi abunden els conreus llenyosos de secà 

(oliveres i ametllers), a més de les comunitats vegetals, com ara les brolles de romaní, 

garrigues de coscoll i pinedes de pi blanc. Les diverses comunitats presents tenen un model 

de combustibilitat que correspon als models 1, 7, R1 i R2. La inflamabilitat dels models 

presents és moderadament inflamable, molt inflamable i poc inflamable, respectivament. 
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1.5. PAISATGE: 

La capacitat d'integració paisatgística del projecte al seu entorn actual és mitjana, ja que a la 

zona hi abunden els conreus, un paisatge que ja suporta altres transformacions. La conca 

visual, a causa que el relleu és força suau, és gran. El parc eòlic projectat és visible des dels 

pobles de l’Ametllade Mar, i  les Roques Daurades, així com  també des de la carretera N-

340, i l’autopista AP-7. 

1.6. POBLACIÓ: 

L'emplaçament de l'activitat està allunyat de la població de l’Ametlla de Mar. Als entorns més 

immediats al parc eòlic hi ha construccions d'ús agrícola. 

1.7. SUBSTRACTE FÍSIC I SÒL: 

Les característiques litològiques, estructurals i geomorfològiques de l'emplaçament permeten 

la implantació de l'activitat projectada. L'emplaçament presenta unes característiques 

edafològiques i d'estabilitat del sòl que permeten la integració paisatgística del projecte en el 

seu entorn natural. 

1.8. EFECTES DE L'ACTIVITAT SOBRE EL MEDI 

El parc eòlic projectat en la seva globalitat no comporta efectes notables pels factors 

ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions establertes a 

l'estudi d'impacte ambiental, al projecte i a les addicionals següents: 

1.8.1. Conservació del patrimoni natural. 

a) Mesures relatives a la conservació del paisatge: 

Atendre els condicionants de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Descompactar els conreus afectats de manera que en permetin posteriorment l'ús 

agrícola.  
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Reconstruir les parets de pedra seca als llocs on, a causa de l'arranjament dels camins 

d'accés, instal·lació dels aerogeneradors o altres, aquestes construccions quedin en mal 

estat o en perill d'esfondrament. 

b) Incendis: 

Els aerogeneradors utilitzats disposaran de mecanismes de seguretat adequats, com ara 

transformadors d'aïllament sec que siguin ignífugs, per tal d'evitar possibles accidents 

que provoquin un incendi forestal. 

Hi haurà un vigilant encarregat de controlar el funcionament del parc i aturar els 

aerogeneradors en cas d'emergència. Aquest serà el responsable d'extremar les 

precaucions durant l'època de màxim risc d'incendis forestals i d'avisar els bombers i els 

responsables que estableixin el pla d'autoprotecció i el pla d'actuació municipal, davant 

qualsevol incidència. 

Els accessos i camins de manteniment dels aerogeneradors es mantindran d'acord amb 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. Així mateix, els corredors o els camins de manteniment s'hauran de mantenir 

lliures de vegetació baixa i arbustiva durant tot l'any en tota la seva amplada. 

Totes les pistes interiors de manteniment del parc eòlic restaran tancades a l'accés 

públic. Els bombers, els cossos de seguretat, l'Ajuntament o les associacions de defensa 

forestal disposaran de claus per a l'accés en cas d'emergència. 

Construir al parc un punt de reserva d'aigua de més de 120 m3 de capacitat, accessible 

pels mitjans d'extinció. El seu emplaçament haurà de tenir en compte el subministrament 

d'aigua, i per tant la seva operativitat, així com l'accessibilitat dels mitjans d'extinció, 

tenint en compte que en cap cas la proximitat als aerogeneradors suposi cap limitació. 

Col·locar cartells informatius i rètols de risc d'incendi als principals accessos al parc eòlic 

en el cas de massa forestal. 

Atès el que disposa l'article 4 del Decret 64/1995, la nova instal·lació i els edificis de 

serveis hauran de complir, si s'escau, el que estableix Decret 241/1994, de 26 de juliol, 

sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
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complementaris de la NBE-CPI/91 pel que fa a l'emmagatzematge de productes, 

combustibles o materials inflamables. 

Disposar durant la fase de construcció d'una reserva d'aigua i altres mitjans contra 

incendis que permetin una actuació immediata en cas d'emergència. També s'alertarà 

dels risc d'incendis forestal amb la col·locació de cartells informatius i es disposarà de 

sistemes de comunicació per poder avisar els bombers en cas d'emergència. 

La construcció del parc eòlic s'ajustarà al Decret 64/1995, de 7 de març, pel que fa a la 

generació de restes vegetals i a l'ús de maquinària que pugui produir espurnes, i el pla 

d'autoprotecció elaborat s'incorporarà al pla d'actuació municipal (PAM), la tramitació i 

aprovació del qual l'ha de fer l'ajuntament corresponent, com a annex del pla d'actuació 

municipal (PAM), i homologar-lo a la Comissió de Protecció Civil. 

Les mesures correctores consistents en la revegetació de talussos o restauració d'altres 

zones afectades per les obres de construcció del parc eòlic hauran de tenir en compte 

els criteris de selecció d'espècies vegetals que estableix l'article 12 del Decret 130/1998, 

de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals a les 

àrees d'influència de carreteres, pel que fa a la inflamabilitat i propagació dels incendis. 

1.8.2. Mesures relatives a l'avifauna. 

En cas de detectar-se accidents a causa del funcionament del parc eòlic amb la fauna, 

els animals ferits localitzats seran ingressats urgentment al Centre de Recuperació de 

Fauna Salvatge de Tarragona, on també ingressaran els cadàvers que es puguin 

localitzar. 

1.8.3. Mesures relatives a la gestió dels residus generats. 

L’empresa promotora, gestionarà els residus generats per la seva activitat d'acord amb 

les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de 

residus, pel que fa a la tramitació de les fitxes d'acceptació i fulls de Seguiment. 

El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i 

s'hauran d'emmagatzemar sota cobert. 
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Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en una zona pavimentada, amb un sistema 

de recollida dels possibles vessaments. 

D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/1998, dels residus, cadascun dels residus 

valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant qualsevol 

mescla que en dificulti la gestió posterior.  

L’empresa propietària de l’explotació, disposarà d'un registre de residus, d'acord amb el 

que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus. 

1.8.4. Mesures singulars. 

Realitzar un seguiment del projecte de restauració de dos períodes estivals de durada. 

Designar una direcció ambiental d'obra que tingui les atribucions executives en 

seguiment i vigilància ambiental i emeti informes periòdics. En coordinació amb la 

direcció d'obra, ha de participar en les possibles modificacions del projecte i en 

l'aprovació de partides amb incidència ambiental. El Departament de Medi Ambient 

exercirà les funcions de supervisió d'aquest seguiment ambiental. 
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2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

2.1. OBJECTE 

 

L’objecte del present estudi de seguretat i salut és definir les condicions ealtives a la 

prevenció d’accidents i malalties laborals durant l’execució de les feines que es contemplen 

en aquest projecte, així com les característiques de les instal·lacions preceptives per la salut 

i benestar dels treballadors. 

 

2.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

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

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

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

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è 

de la Llei 31/95 són els següents: 
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1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,  

d'acord amb els següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball  

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic. 

 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 

respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 

mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
6. Identificació dels riscos: 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 

d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

feines. S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura 

més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles 

repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el 

risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

2.3. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ: 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

2.3.1. Mesures de protecció col·lectiva. 

 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR   EPSEM                                   
 

Projecte fi de carrera Joaquim Suades Farré 11 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

• Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats. 

• Utilització de paviments antilliscants. 

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 

2.3.2. Mesures de protecció individual 

 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

• Utilització de calçat de seguretat. 

• Utilització de casc homologat. 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

• Utilització de mandils. 
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• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

2.3.3. Mesures de protecció a tercers 

 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

2.4. PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 

de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 

amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 

per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

TELEFONS D’INTERÈS D’ASSISTÈNCIA MÈDICA 

CAP L'Ametlla de Mar 

C. de la Llibertat, 70 

43860 L'Ametlla de Mar 

Telèfon: 977 49 35 14 

Fax: 977 49 30 21 
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2.5. NORMATIVA APLICABLE 

 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
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Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

• O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

• Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores 

o R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra 

riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75 

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificació: BOE: 29/10/75 

• Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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2.6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

SERVEI MÈDIC 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 

passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 

mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

2.7. COMITE DE SEGURETAT I SALUT 

 

Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que 

disposa el conveni col.lectiu provincial del sector. Es nomenarà per escrit socorrista el 

treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el 

vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut. El 

socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 

consumit.  

 

2.8. INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I CONFORT 

 

Les instal.lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 

seguretati higiene i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

2.9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i 

salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 
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2.10. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de 

l'obra, en què s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi 

bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest pla de seguretat i 

salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat 

que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 

procedir al cumpliment de l'acta d'aprovació visada col.legialment pel col.legi professional 

corresponent. 

 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produïr-se en el decurs de l'execució de l'obra o 

bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi 

bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat 

i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 

 

2.11. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar 

en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase 

d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 

treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

 


