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1. OBJECTE DEL TREBALL 
 
El motiu de la redacció del present avantprojecte és dur a terme la senyalització dels 

camins que formaran part de l’Anella Verda de Tarragona,  una senyalització específica 

dels senders, amb un logotip corporatiu i unes fitxes descriptives de cada un dels 

mateixos. 

 

2. MATERIAL A UTILITZAR 

L'Anella Verda tindrà una senyalització pròpia i específica per a cadascun dels seus 

espais, per tal de donar un sentit d'unitat a tot el traçat. La senyalització afectarà a tots 

els camins d'accés als espais de l'anella, als enllaços amb les zones urbanes, a les zones 

temàtiques i als itineraris interpretatius.  

Es proposa un senyalització direccional, una senyalització informativa detallada de 

cadascuna de les zones i itineraris i planigrafies, esquemes, dibuixos i imatges, de 

cadascuna de les zones i itineraris.  

El disseny dels itineraris i les zones temàtiques haurà de mantenir com a factor 

principal la integració a l'entorn natural.  

La instal.lació de tots els rètols inclou excavacions i retirada de runes, muntatge de 

cartells, fixació,  condicionament del paviment i neteja de la zona amb eliminació de tot 

tipus de residus procedents de l’excavació, embalatges o qualsevol altre originat pels 

treballs d’instal.lació. 

 

Els cartells estaran constituïts per panells monobloc, embotits a pressió, de xapa d’acer 

al·luminat, de 2 mm. de gruix, reforçats amb dos rails del mateix material que permeten 

la fixació dels senyals als pals mitjançant abraçaderes. 

 

A la part davantera del senyal s’adherirà, en fred, un film autoadhesiu reflectant, classe 

C-I, tipus 3M o similar amb la simbologia corresponent a cadascun dels senyals.  
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 La cara posterior del senyal i el reforç perimetral constituït per la pròpia xapa doblada 

90º sexagesimals seran lacats, amb laca de poliuretà. Els reforços perimetrals tindran 

una alçada de 25 mm. amb una tolerància de 2,5 mm. i anirà imprès amb l’anagrama de 

l’Ajuntament de Tarragona i el de l’Anella Verda. 

Els materials a utilitzar com sustrat per la fabricació dels plafons seran d’alumini, les 

quals hauran de complir les característiques definides per a cadascun d'ells. 

 
El material del pal serà al·lumini i s’adjuntaran els càlculs justificatius del seu disseny 

resistent i dels fonaments necessaris, es presentarà una peça de mostra. 

 

La fixació dels senyals al pal es realitzarà amb abraçaderes de fossa al·lumini 

moldejada, tipus collar. 

 

Hi haurà uns senyals indicatius de direcció a les cruïlles de camins al llarg de tot 

l’itinerari, uns panells indicatius als enllaços cap als diferents municipis veïns i uns 

fitons de fusta tractada que aniran senyalitzant els diferents itineraris cada 200 metres de 

recorregut. 

 

3. CONFECCIÓ DE TRÍPTICS 

Cada un dels itineraris que es confeccioni haurà d’anar acompanyat d´una fitxa 

tècnica, una fitxa de serveis i la descripció del recorregut en doble sentit. 

Primer s’ha de recollir la màxima informació sobre els objectius que es pretenen 

descriure, els destinataris, la manera en què serà lliurat, els productes o serveis que 

s’han d’oferir, el logotip i la quantitat que s'ha d'imprimir. 

 

En la fase de creació, es farà una recopilació de les imatges, els textos, els eslògans, 

l'eix comunicatiu, etc., que es faran servir. 

 



SENYALITZACIÓ CAMINS ANELLA VERDA DE TARRAGONA                                                                  Brigada Municipal                                                                     

 
 
En la fase de disseny, es prepara l'esbós del tríptic, portada, contraportades i finalment 

el disseny de les pàgines interiors. 

 

S’ha de tenir en consideració el plegat o l'enquadernació del tríptic, el sistema 

d’impressió i el tipus de paper (paper òfset, cuixé, etc.). 

 

També és important considerar els grams del paper, es considera que s’hauria de fer en 

paper de 160 grams, que es considera cartolina. 

 

4. DESCRIPCIÓ DELS ITINERARIS 

 

Es descriu un itinerari principal de l’Anella Verda amb el ramals corresponents cap a 

cada una de les connexions que es descriuran més endavant, que serà el que donarà  lloc 

a l’espina dorsal.  

 

L’objectiu de tenir una àmplia xarxa de camins serà poder oferir itineraris de diferent 

interès i/o dificultat als diferents tipus de  públic que visitin l’Anella Verda. 

D’aquests itineraris n’hi haurà que seran rutes pedestres, n’hi haurà de rutes en BTT, a 

cavall, etc., la missió que tindran serà la d’unir diversos espais i corredors ecològics del 

municipi. 

 

Per tal de confeccionar els itineraris s’hauran de tenir el compte els senders de gran 

recorregut (GR) i els de petit recorregut (PR) que passin per la zona. 

 

La proposta de camí circular del present projecte serà partint de l’actual edifici del 

Viver Municipal, situat aigües amunt del pla parcial 2, creuant l’autovia de 

circumval·lació per sota. Aquesta instal·lació municipal seria el lloc ideal per a poder 

posar-hi un gran centre de visitants de l’Anella Verda i centre principal de la gestió de 

l’espai.  
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Des d’aquest punt es sortirà pel marge esquerre del riu, sentit aigües amunt, fins arribar 

a la zona del Pont del Diable, on es podrà creuar la carretera de Valls-Lleida (N-240) i 

accedir al monument de l’Aqüeducte de les Ferreres, un cop aquí es poden visitar una 

sèrie de masos històrics del terme municipal, que són: Mas d’en Granell, Mas dels Arcs, 

Mas del Pastor i Mas del Garrot, per a posteriorment sortir a la carretera de Tarragona al 

Pont d’Armentera (TP-2031) per l’extrem nord de la urbanització del Rodolat del Moro.  

Així mateix des del monument del Pont del Diable podem, a través d’un pont que passa 

per sota de l’autopista (AP-7), creuar cap a Sant Pere i Sant Pau, d’on, a través de la 

zona verda regenerada de l’antic abocador (paral·lela a l’Avinguda dels Països Catalans) 

es podrà arribar a la muntanyeta de l’Oliva i entrar de nou al nucli urbà de Tarragona 

per l’Avinguda Rovira i Virgili, seria l’ENLLAÇ A del plànol. 

 

Si es creua la carretera del Pont d’Armentera, en breu es pot enllaçar amb el sender de 

gran recorregut 172 (GR-172), el qual es pot seguir en direcció sud cap a les coves del 

Llorito i muntanya del mateix nom i continuar cap al nucli urbà de Tarragona 

(ENLLAÇ B del plànol), o en direcció nord cap al terme municipal dels Pallaresos 

(ENLLAÇ C del plànol), deixant aquí oberta una possible connexió amb el municipi 

veí. Aquest sender és el que uneix Montserrat amb la Mussara, creat com a variant del 

GR 7; l’any 1995 es va consolidar com a GR propi i està format per camins que 

tradicionalment han unit les comarques de Tarragona amb la muntanya de Montserrat. 

L’”espina dorsal” de l’Anella Verda continuaria cap a l’est, travessant la finca de Mas 

Enric i arribant al punt més alt del terme municipal, el Gurugú, que amb els seus 176 

metres  permet gaudir d’unes vistes excepcionals de la costa. 

 

En direcció nord-est, es deixa un altre possible enllaç amb el municipi del Catllar 

(ENLLAÇ D del plànol), aniriem direcció al Mas de Pastoret i Mas de Rafel, l’”espina 

dorsal” trencaria ara direcció sud-est per a creuar l’autopista del mediterrani AP-7 i la 

nova variant i fer cap a la zona més alta de la urbanització de Boscos de Tarragona; 

aquest pas quedarà pendent a resultes de com quedi amb la construcció de la nova 

variant de Tarragona, autovia del mediterrani (A-7).  
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Un cop creuades les dues carreteres s’enllaça amb el sender de gran recorregut 92 o del 

Mediterrani (GR-92), que travessa tota Catalunya de nord a sud pel seu extrem oriental. 

Neix a Portbou a l’Alt Empordà, i arriba fins a la darrera fita al Pont de l’Olivar a 

Ulldecona, comarca del Montsià i tal com el seu nom indica, mai s’aparta gaire de la 

costa de la Mar Mediterrània. 

 

Seguint aquest sender en direcció sud-oest, passant pel Mas de Morató es fa cap a la 

urbanització Balcó de Tarragona, on trobem un camí asfaltat que per una carena amb 

vistes espectaculars sobre la costa, portarà fins al Santuari de la Mare de Déu del 

Loreto, continuant en direcció sud, s’arriba al camp actual del Gimnàstic, per on es 

creua l’actual nacional 340 i es fa cap a l’Ermita de la Salut, des d’on enllaçariem de 

nou cap al nucli urbà de Tarragona (ENLLAÇ E). 

 

Reprenent  el sender de gran recorregut del mediterrani (GR-92) en direcció sud-est, es 

va fins a la carretera del Catllar (TP-2039), on es pot creuar per sota de l’autopista del 

Mediterrani i realitzar una visita al Mas de la Creu i al Mas d’en Sorder. 

 

Després de deixar una altra possible connexió, cap al camp de Golf Costa Daurada i El 

Catllar (ENLLAÇ F), el sender de gran recorregut creua el barranc de La Móra, i 

empren direcció gairebé nord i l’”espina dorsal” continua en direcció sud-est i per sota 

del Turó de Sant Simplici s’arriba fins la pedrera romana del Mèdol. 

 

Des d’aquest punt es pot anar cap al mas d’en Cosidor i travessant de nou l’autopista del 

Mediterrani s’arribarà fins al nucli de Ferran, on seguint el curs del riu Gaià i passant 

per les hortes del Molí i les hortes de la desembocadura del Gaià, es creua la N-340 i 

s’arriba a la costa pel costat del Castell de Tamarit. Es creua així uns dels dos espais 

naturals protegits del terme municipal, l’espai d’interès natural (EIN) de la 

Desembocadura del Riu Gaià, aprovat definitvament per la Generalitat de Catalunya el 

mes de novembre de 2003. 
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Així mateix deixem oberta aquí una connexió amb els nuclis veïns per l’est del  

municipi, ja sigui per les platges o per camins diversos que hi ha entre les hortes del 

Gaià, per a comunicar amb el nucli d’Altafulla (ENLLAÇOS G1 I G2). 

 

Un cop a la costa, ja no la es deixa aquesta fins a arribar de nou al punt de sortida. Es 

comença la tornada pel camí de Ronda de Tamarit, el qual representa el començament 

del segon espai protegit del municipi: l‘espai d’interés natural (EIN) de Tamarit-Punta 

de la Móra, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el mes de juny de 

1997. Aquest camí de ronda porta fins a la platja de la Móra, la qual es creua i s’endinsa 

al Bosc de la Marquesa, un dels pocs indrets que queden verges a la costa central 

catalana i segurament la joia natural més valuosa de l’Anella Verda. Deixant enrera les 

cales de la Roca Plana i de Calabecs s’arriba a la Platja Llarga, que amb els seus gairebé 

3 quilòmetres i tal com el seu nom indica, és la de més longitud del municipi i la que 

s’ha mantingut més verge amb el pas dels anys. Es pot contemplar-hi encara a la seva 

part més oriental algunes petites comunitats  vegetals que habiten les dunes de sorra.  

 

A la part més occidental de la platja s’enllaça amb el primer dels morrots que hi ha fins 

a la platja Arrabassada, els morrots són formacions calcàries amb comunitats vegetals 

de gran diversitat. La zona dels "Morrots de la Savinosa" està formada per tres sortints 

rocosos situats entre les platges Llarga i de l'Arrabassada. Donades les seves petites 

dimensions i la gran pressió antròpica de la zona, són formacions realment molt febles. 

Després del primer morrot s’arriba a la platja de la Savinosa i es continua cap als altres 

dos morrots, on la prioritat absoluta ha de ser la recuperació del medi natural malmès en 

aquesta zona, mitjançant la definició d’un únic itinerari de passeig ben delimitat i la 

revegetació de les zones nues de vegetació. Per tal d’utilitzar els vells edificis del centre 

de tractament de la tuberculosi que hi havia en aquest lloc, es podria fer un espai 

d’investigació de l’Anella Verda lligat al medi natural tant marí com terrestre i un centre 

d’interpretació de tota l’Anella. 

 

Deixant enrere els morrots s’arriba  a la platja de l’Arrabassada, que es creua i s’enfila 

pel passeig marítim Rafael Casanova, en direcció al Fortí de Sant Jordi i a la platja del 
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Miracle, la qual es troba molt antropitzada, donada la seva situació de proximitat a la 

ciutat.  

 

Un cop s’arriba al Port Esportiu, ja només queda recórrer el Moll de Costa i fer una 

volta pel barri mariner del Serrallo. 

 

Per arribar de nou al punt de sortida, es surt per la llera del Riu Francolí aigües amunt i 

s’enllaça amb la zona verda urbanitzada més gran del municipi, que és l’anomenat Parc 

del Francolí, el qual es recorre en tota la seva longitud per  arribar al seu extrem nord i 

poder accedir de nou a l’edifici del Viver Municipal. 

 

Per tal de poder integrar els barris de ponent a aquest circuït d’Anella Verda, es proposa 

sortir igualment de les instal·lacions del Viver Municipal, el qual es creu hauria de ser el 

nucli principal de gestió de tota l’Anella.  

 

Per tal de poder creuar el riu, s’haurà de recuperar el pas a gual que hi ha uns centenars 

de metres aigües avall del viver, adecentant-lo i posant-hi un pont tipus tibetà penjant, 

per a poder-hi creuar quan hi hagi un cabal elevat. Un cop creuat el riu, s’haurà de 

creuar la carretera T-721 (enllaç de la N-340 amb l’autovia de circumval·lació), per a 

posteriorment creuar aquesta circumval·lació (N-241) que ve del Port per un pont elevat 

existent. Un cop a l’altra banda del pont s’haurà d’agafar una camí que ens durà en poc 

temps fins a Parc Riuclar. 

 

Un cop en aquest barri podem agafar dues direccions: cap a Montgons-La Floresta-

Gavarres (ENLLAÇ H) o bé cap a Torreforta-Campclar-Bonavista (ENLLAÇ I). 

 

Si s’agafa la primera opció, es va cap a Montgons, la Floresta i passant per les zones 

verdes del recentment acabat Pla Parcial 9 (PP9), arribant fins a la rotonda que dóna 

accés al Polígon de les Gavarres, on es pot creuar l’autovia del Mediterrani (A-7) pel 

mateix pont que hi ha després de la rotonda en qüestió. Creuar aquest polígon representa 

un dels trams més urbans que s’han descrit fins al moment, però resultaria del tot 
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indispensable per a poder enllaçar l’Anella Verda pel nord-oest del municipi. Un cop 

creuat el polígon comercial de Les Gavarres, es deixen diverses connexions obertes amb 

els municipis veïns, en direcció nord-est i per darrere de l’antic dipòsit de vehicles 

municipal surten dos camins rals, l’antic camí de les Gavarres i els camí dels Abellons 

que posteriorment s’uneixen amb el camí de Sant Llorenç i amb el camí de Reus a 

Constantí (ENLLAÇ J), que permet la connexió amb aquests dos municipis i de nou 

amb el sender de gran recorregut 92.  

 

Si des de Parc Riuclar s’opta per la via de Torreforta (ENLLAÇ I), s’haurà de passar per 

sota el pont que creua l’autovia de Reus (T-11) i a partir d’aquí anar a buscar el carrer 

Gaià, carrer Benildo i carrer Besòs; (els que tenen més arbrat de tota aquesta zona 

urbana) per a poder connectar finalment amb el carrer Riu Siurana per fer una unió amb 

Campclar i d’aquí a través del carrer Riu Llobregat connectar amb la zona verda que hi 

ha paral·lela a la N-340 s’arribaria a Bonavista. 

 

A Bonavista s’haurà de creuar tot el barri per uns carrrers molt urbans i sense massa 

alicient “verd”. La proposta seria passar pel jardí d’accés a Bonavista des de la carretera 

N-340: actualment es troba urbanitzada la banda dreta de l’accés, però està fet el 

projecte per a ajardinar la banda esquerra, la qual cosa ens permetria tenir un accés verd 

fins al nucli d’entrada a La Canonja, des del qual es podrà accedir al camí vell de Reus i 

al camí de Vila-seca de Solscina a  La Canonja i deixar oberta una connexió amb els 

municipis veïs per l’oest (ENLLAÇ I). 

 

Val a dir que la connexió litoral descrita fins a arribar al Riu Francolí des del riu Gaià, 

queda trencada per la presència del Port de Tarragona i el pantalà de Repsol. No obstant 

això, és oportú recuperar-la a partir de La Pineda on es podrà arribar amb la connexió de 

Vila-seca de Solscina. 
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5. AFECTACIÓ A LA XARXA NATURA 2000 

 

En una part de l’execució d’aquest projecte s’actua a l’àmbit de l’espai d’interès natural 

del Bosc de la Marquesa i a l’espai d’interès natural de la Desembocadura del Riu Gaià, 

ambdós inclosos dins a la Xarxa Natura 2000. 

 

Donat que són actuacions de senyalització i es realitzen amb material especialment 

dissenyat per a l’adaptació al medi natural que els envolta, ja que en la major part dels 

casos es tracta de material de fusta tractada, no es creu en cap cas necessari la 

realització d’un estudi d’impacte ambiental per a l’execució d’aquesta senyalització. 

 

Així mateix, en els cartells que afectin a aquestes zones protegides, es tindrà especial 

cura en la col·locació dels mateixos en llocs que tinguin el mínim impacte possible i es 

dissenyaran els cartells explicatius de que són terrenys afectats per la Xarxa Natura 

2000 i regulant les activitats que s’hi poden dur a terme i les que no, la qual cosa serà 

una sensibilització més per als usuaris dels terrenys esmentats. 
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Que regiran en l’execució de les obres del present Projecte, en tant que no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II 
d’aquest Plec. 
 
1.- DISPOSICIONS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
 
En les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents: 

 
� Normes  tecnològiques de jardineria i paisatgisme del Col·legi  Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya publicades fins al moment 
d’execució.  

 
� Normativa de la Unió Europea EN-1177-7, que fa referència als Equips de joc, Part 

7: Guia d’instal·lació, inspecció, manteniment i funcionament i la EN-1177 que fa 
referència als revestiments de superfícies de zones de joc absorbents a l’impacte. 
Exigències de seguretat i mètodes d’assaig. 

 
� Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del 

M.O.P.U. (Ordre Ministerial de 6.2.76 y 22221.1.88) 
 
� Instruccions per al projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EM-88 

del M.O.P.U. (Reial Decret 824/1988). 
 
� Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua 

(Ordre del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme, juliol de 1974) 
 
� Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball de 1971. Errades BOE 

6/4/71. Modificat BOE 2/11/89. Derogats alguns capítols per llei 31/95, RD 485/97, 
RD 486/97 RD 664/97, RD 665/97, RD 773/97 i RD 1215/97. 

 
�  Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Recepció de ciments RC/88 (Decret 

1312/1988) 
 
� Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre de 

Presidència de Govern, de Maig de 1973). 
 
� Plec d’assaig tipus per el control de qualitat de obra civil (Diari Oficial de la 

Generalitat número 493 de 12.12.84). 
 
EL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES SERÀ DE 150 DIES. 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció de les obres està continguda a la memòria. 
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2.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Constitueix el conjunt d’instruccions normes i especificacions que, amb els plànols, 
defineixen tots els requisits tècnics de les obres. 
 
Conté la descripció general i localització de l’obra, condicions dels materials, 
instruccions per a l’execució i constitueix la norma i guia que ha de seguir el 
Contractista. 
 
2.2 PLÀNOLS 
 
Constitueix el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament  les  obres. 
 
2.3 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS 
 
En cas de contradicció entre Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, preval  el  
prescrit en aquestes últimes. En tot cas, ambdós documents tenen prevalència  sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
L’esmentat al Plec de Condicions i no exposat als plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si fos exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció, 
quedi prou definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en el contracte. 
 
2.4 PLÀNOLS DE DETALL 
 
Tots els Plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar 
subscrits per la Direcció, requisit sense el qual no podran executar-se els treballs 
corresponents. 
 
2.5 DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL CONTRACTISTA 
 
Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris, que l’Administració 
lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o informatiu. 
 
2.6 DOCUMENTS CONTRACTUALS 
 
Els documents que queden incorporats al contracte com a documents contractuals, llevat 
el cas que hi quedin expressament exclosos, son els següents: 
 
� Plànols 
� Prescripcions tècniques o Plec de Condicions tècniques 
� Pressupost general 
� Memòria descriptiva 
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2.7 DOCUMENTS INFORMATIUS 
 
Les dades sobre sondejos, condicions locals, diagrames de moviment de terra, 
procedència de materials, assajos, estudis de maquinària de programació, de condicions 
climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment a 
la Memòria i els seus annexos, són documents informatius. 
  
Els citats documents representen una opinió fonamentada de l’Administració. 
Tanmateix això no suposa que es responsabilitzi de la certesa que se subministren i en 
conseqüència  han d’acceptar-se només com a complement de la informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà  responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en la consecució de totes les dades que s’afecten al Contractista, al 
planejament i a l’execució de les obres. 
 
3.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
La direcció, control, vigilància de les obres estarà encomanada als tècnics que designi la 
Corporació. 
 
El Director interpretarà el Projecte, inspeccionarà les obres, instal·lacions i tot allò que 
s’hi relacioni. Reconeixerà els materials, elements, maquinària, etc. per   autoritzar-ne la 
utilització o refusar-la si, al seu judici, no reuneixen les condicions necessàries  i donarà 
les ordres oportunes per al millor èxit de la realització. 
 
Podrà, en tot moment, comprovar si el Contractista compleix amb les obligacions 
imposades per la legislació, disposicions, ordenances i, en general, totes les obligacions 
de qualsevol mena que es derivin del contracte. 
 
Quan ho cregui convenient, podrà delegar, perquè el representi o substitueixi, el seu 
ajudant o una altra persona per ell designada, havent el Contractista  de reconèixer-lo 
com a tal i donar-li totes les facilitats i proporcionar-li els mitjans necessaris perquè 
pugui complir la seva comesa. 
 
3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
 
Un cop adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que 
assumeixi la direcció dels treballs que s’executin i actuï  com a representant seu davant 
de l’Administració a tots els efectes que es requereixin durant l’execució de les obres. 
 
L’administració podrà exigir que el Contractista designi, perquè estigui al front de les 
obres, un tècnic amb autoritat i coneixements tècnics suficients per a executar les ordres 
que li siguin donades per la Direcció, relatives al compliment del Contracte. 
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Les ordres al Contractista es donaran per escrit numerades. Aquell quedarà obligat a 
firmar la recepció en el duplicat de l’ordre. 
 
També, en cas de creure-ho necessari, el Director de l’obra podrà col·locar un o diversos 
vigilants a l’obra, depenents directament d’ell havent, el Contractista, d’abonar les 
despeses de jornals i altres que això ocasioni.       
 
4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES O BRES 
 
4.1 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
En el termini de quinze dies (15 dies) hàbils a partir de l’adjudicació definitiva, es 
comprovarà, en presencia de l’adjudicatari o del seu representant, el replanteig de les 
obres efectuades abans de la licitació, estenent-se la corresponent Acta de Comprovació 
del Replanteig. 
 
L’Acta de Comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del 
replanteig als documents contractuals del Projecte, referint-se a qualsevol punt que, en 
cas de disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan l’Acta de Comprovació del Reglament  reflecteixi  alguna variació respecte dels 
documents contractuals del Projecte, caldrà que s’acompanyi d’un nou Pressupost, 
valorat als preus del Contracte. 
 
4.2 FIXACIÓ DELS PUNTS DE REPLANTEIG I DE LA SEVA CONSERVACIÓ 
 
La comprovació del replanteig haurà d’incloure, com a mínim, tots els punts fixos o 
auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 
 
Els punts de referència per a successius replantejos es marcaran mitjançant sòlides 
estaques o, si hi hagués perill de desaparició, amb fites de formigó o pedra. 
 
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que hagin 
estat lliurats. 
 
4.3 PROGRAMA DE TREBALL 
 
En el termini de 15 dies hàbils (15 dies) a partir de l’adjudicació definitiva, 
l’Adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se a allò que 
sobre el particular especifiqui la Direcció. 
 
Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol 
condició contractual, aquest programa haurà de ser redactat contradictòriament per 
l’Adjudicatari i la Direcció, acompanyant-se la corresponent proposta de modificació 
per a la seva tramitació reglamentària. 
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4.4 INICI DE LES OBRES 
 
Un cop aprovat el Programa de Treballs, es donarà l’ordre d’inici de les obres, a partir 
de la qual es computarà el termini d’execució establert en el Contracte. 
 
En el seu defecte, les obres començaran als deu dies hàbils computats a partir de la data 
d’adjudicació de les obres. 
 
 
4.5 SUBCONTRACTES   
 
Cap part de l’obra no podrà ser subcontractada  sense coneixement previ i vist-i-plau de 
la Direcció. 
 
5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
5.1 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES 
 
La Direcció aprovarà els replantejos de detall necessaris per l’execució de les obres i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè aquells puguin ser 
realitzats. 
 
El contractista haurà de proveir, a la seva costa, tots els materials i mà d’obra necessaris 
per efectuar els citats replantejos i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 
 
5.2 EQUIPS DE MAQUINÀRIA 
 
El Contractista queda obligat a situar a les obres els equips de maquinària  que el 
Director consideri necessari per al seu desenvolupament. 
 
El Director haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin 
d’utilitzar-se per a les obres. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 
funcionament i quedaran adscrits a l’obra durant el curs de l’execució de les unitats en 
què hagin d’utilitzar-se. No podran retirar-se  sense consentiment del Director. 
 
5.3 ASSAJOS 
 
Els assajos s’efectuaran d’acord amb les Normes d’Assaigs aprovades. Qualsevol mena 
d’assaig que no estigui inclòs en aquestes Normes haurà de realitzar-se d’acord amb les 
instruccions que dicti el Director. 
 
5.4 MATERIALS 
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Quan la procedència de materials no estigui fixada en el Projecte, els materials requerits 
per a l’execució del Contracte seran obtinguts pel Contractista de les fonts de 
subministrament que estimi oportú. 
 
En cap cas, no podran ser proveïts ni utilitzats en obres, materials la procedència dels 
quals no hagi estat prèviament aprovada pel Director. 
 
Si durant l’excavació es trobessin materials que poguessin emprar-se en usos més 
nobles que els previstos, es podran transportar a les provisions que ordeni el Director, 
amb l’objecte de procedir a la seva utilització  posterior, abonant-se, en el seu cas, la 
provisió intermèdia el transport addicional corresponent, als preus previstos en el 
Contracte o, en el seu defecte, als que es fixin contradictòriament. 
 
Per utilitzar els materials esmentats  en altres obres, serà necessària autorització del 
Director. 
 
Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents  a l’Administració, materials 
en quantitat superior a la requerida per al compliment del seu Contracte, 
l’Administració podrà possessionar-se dels excessos, incloent els subproductes, sense 
abonament de cap classe. 
 
En relació al material vegetal i donat el fet que es tracta de elements vius la Direcció de 
l’obra, o el seu representant, haurà de donar el vist-i-plau per escrit abans de realitzar 
cap tipus de plantació. 
 
No es permetrà l’emmagatzematge “in situ” llevat que s’habilites un lloc adient, que 
haurà que tenir la conformitat del Director. 
 
Es considera d’obligat compliment el prescrit per les Normes Tecnològiques que 
jardineria i paisatgisme del  Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles publicades 
fins al moment de la plantació. 
 
El material vegetal serà revisat, i per tant no es comptabilitzarà com que hagi entrat a 
l’obra. Els motiu de rebuig poden ser:      
 

a) No coincideix l’espècie o la varietat amb l’especificat al projecte 
b) La presentació no es la demanada (arrel nua, contenidor, mida.....) 
c) L’estat sanitari es deficient 
d) Presenta deformacions que redueixen el seu valor ornamental 
e) Presenta deformacions que poden dificultar el seu establiment  

 
O qualsevol altra causa que el Director consideri i així ho manifesti. 
 
5.5 PROVISIONS   
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Quedarà absolutament prohibit, llevat cas d’autorització escrita del Director, efectuar 
provisions de materials, qualsevol que sigui llur naturalesa, en aquelles zones que 
defineixi el Director. Es tindrà especialment cura de no obstruir els desguassos i de no 
interferir el trànsit.  
 
Els materials s’emmagatzemaran en forma tal que s’asseguri la preservació de la seva 
qualitat per utilitzar-lo a l’obra, requisit que caldrà comprovar en el moment de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies utilitzades com a zones de provisions hauran de condicionar-se, un cop 
acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin recuperar 
llur aspecte originari. Totes les despeses requerides per això seran per compte del 
contractista. 
 
5.6 TREBALLS NOCTURNS 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i realitzats només 
en les unitats d’obres que ell indiqui. El Contractista haurà d’instal·lar  els equips 
d’il·luminació  del tipus i intensitat que el Director ordeni i mantenir-los en perfecte 
estat mentre durin els treballs nocturns. 
 
5.7 TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Els treballs executats pel Contractista modificant el prescrit als documents contractuals 
del Projecte sense la deguda autorització hauran de ser enderrocats a la seva costa, si el 
Director ho exigeix, i en cap cas no seran abonables. 
 
El Contractista serà, a més, responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar a 
l’Administració per aquesta causa. 
 
Igual responsabilitat comportarà al Contractista l’execució de treballs que el Director 
estimi  com a defectuosos.    
 
5.8 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
El Contractista quedarà obligat a senyalitzar les obres objecte de Contracte d’acord amb 
les instruccions i models que rebi del Director, no obstant això el contractista prendrà 
les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les obres i es senyalitzaran, tant 
de dia com de nit. 
 
Es obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar cartells anunciadors d’aquestes 
segons model a facilitar per l’Ajuntament de Tarragona. 
 
Tota la senyalització i cartells, així com la seva conservació i manteniment serà a càrrec 
del contractista.  
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5.9 TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini d’execució serà de 6 mesos. 
 
5.10 PERSONAL     
 
El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que la direcció 
cregui necessari. 
 
El Director podrà prohibir la permanència en l’obra del personal del Contractista, per 
motiu de faltes d’obediència i respecte, o per causa d’actes que comprometin o 
destorbin la marxa dels treballs. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment de l’establert en la Llei sobre el Contracte 
de Treball, Reglamentacions de Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i 
Assegurances Socials vigents o que en el successiu es dictin. 
 
El Contractista quedarà obligat a contractar per al seu personal, l’assegurança contra 
risc d’incapacitat permanent i mort. 
 
5.11 DE LA BONA EXECUCIÓ I NETEJA 
 
El Contractista tindrà cura de la bona execució, aspecte i neteja de l’obra, realitzant els 
treballs amb mirament i pulcritud, d’acord amb el Projecte i  les instruccions del 
Director de l’Obra. 
 
Si qualsevol advertiment per escrit en aquest sentit no fos atès amb promptitud, el 
Director de l’Obra podrà ordenar que es procedeixi a allò carregant al Contractista les 
despeses que ocasioni. 
 
5.12 DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
 
Seran per compte del Contractista totes les despeses derivades del contracte, pes  i 
amidaments de materials o obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol 
mena, anàlisis, vigilància de les obres instal·lacions necessàries, terres de préstec, 
transport de deixalles o elements sobrants, tanques, multes, sancions i, en general  totes 
les despeses derivades de les obres que executi. 
 
5.13 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA          
 
Ha de donar al Director de l’obra tota classe de facilitats, així com als seus subalterns o 
representants, per a la inspecció de materials, treballs en execució, obres realitzades, 
medicions, replantejos, i totes aquelles comprovacions que cregui necessari fer, 
permetent i facilitant l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les fàbriques, taller, 
etc. on es construeixi, elaborin i assagin elements o materials amb ella relacionats, per 
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tal de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i ordres 
donades. 
 
Haurà de signar amb “l’assabentat” i tornar al Director de l’obra l’original o el duplicat 
de totes les ordres que per escrit li comuniqui. 
 
El Contractista haurà de disposar en lloc adequat de l’obra una caseta degudament 
condicionada, on el Director de l’obra pugui examinar còmodament els plànols i altres 
documents del Projecte. 
 
5.14 PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major no pogués el Contractista començar o acabar les obres en els 
terminis fixats o hagués de suspendre-les se li atorgarà  una pròrroga proporcionada per 
al compliment de la contracta. 
 
Es consideraran causes de força major les que, a judici de l’Administració, mereixin la 
consideració de tal. 
 
Quan les citades circumstàncies es produeixin el Contractista haurà de comunicar-ho 
per escrit al Director de l’obra.              
 
5.15 MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
Serà potestatiu del Director de l’obra disposar que, amb els mateixos preus unitaris 
s’efectuïn les variacions del Projecte que estimi oportunes encara que augmenti o 
disminueixi el volum d’obra a realitzar, sempre que no s’alteri l’estructura general ni  la 
classe de treballs que s’hi consignen. 
 
Si així fos, redactarà el corresponent Projecte reformat, el qual es considerarà, des del 
dia de la data, com a part integrant del Projecte primitiu. 
 
Si les obres que s’acordessin realitzar no fossin aquelles les unitats de les quals es 
valoren en el pressupost, el Director formularà els nou preus unitaris, que es posaran de 
manifest al Contractista, el qual podrà acceptar-los i realitzar les obres o refusar-los, cas 
en que l’Administració procedirà  com millor convingui als seus interessos. 
 
El Contractista no podrà introduir cap variació en l’obra sense autorització prèvia si no 
que haurà de sol·licitar per escrit al Director el qual contestarà per escrit si  s’aprova o 
no. 
 
 
5.16 OBRES COMPLEMENTÀRIES    
 
Les obres complementàries s’executaran d’acord amb els projectes i plànols detallats 
que es formin durant l’execució de les obres. Aquestes obres quedaran subjectes a les 
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mateixes condicions generals que les altres del Projecte i a les particulars que 
s’expressin en el respectiu. 
 
S’entenen per obres complementàries totes aquelles que, per llur naturalesa, no es poden 
preveure o detallar-se prou, tant sols  a mesura que avancin els treballs. 
 
5.17 OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL 
 
Sempre que, a judici del Director de l’obra, hi haguessin parts de l’obra que, per llur 
índole particular, requerissin especial cura, podran designar-se tres o mes especialistes 
acreditats per a que  el Contractista trií el que hagués d’executar-la, sempre que el preu 
que comptin els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que 
acompanya el Projecte amb un marge d'un 5% a favor del Contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva la Direcció per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executés alguna part de les obres de forma defectuosa, o malament, per 
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no 
s’ajusti al Projecte, la demolirà i tornarà a fer, tantes vegades com sigui necessari, anant 
les despeses que això  ocasioni al seu compte.    
 
La interpretació del Projecte serà missió exclusiva del Director de l’obra, el qual 
resoldrà segons el seu criteri qualsevol dubte i suplirà les omissions que puguin existir 
en el Projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar 
els treballs a que faci referència. 
 
5.18 RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
 
Al venciment del termini d’execució, el propi Contractista farà lliurament provisional de 
les obres, que seran rebudes en la seva presencia pel Director de l’obra. 
 
Desprès de practicat minuciós reconeixement i si estiguessin conformes amb totes i 
cadascuna de les condicions a que havien de subjectar-se, s’aixecarà acta, firmada pel 
Director i el Contractista, lliurant-se a aquest un dels exemplars d’aquella. 
 
A partir d’aquesta data, començarà a córrer el termini de garantia, que durarà un any, 
durant el qual serà de compte i risc del Contractista la conservació i entreteniment de les 
obres per ell realitzades. 
 
 
 
Ç 
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5.19 RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Al venciment del termini de garantia, el Contractista farà el lliurament definitiu. En el 
cas que les obres no estiguin ben conservades o s’aprecies qualsevol defecte, es 
retardarà la recepció definitiva fins que quedin les obres en un tot conformes a les 
condicions del contracte, dintre del termini que se li assenyali. 
 
Si del nou reconeixement resultés que el Contractista tampoc no hagués complert es 
declararà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, de no ser que es cregui 
convenient concedir-li un nou termini que serà improrrogable. 
 
5.20 CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ 
 
Seran causa de rescissió del contracte: 
  
a) defunció o fallida del contractista 
b) incompliment de les obligacions corresponents per alguna de les parts. 
c) no executar les obres en el termini estipulat. 
d) per conveniència d’ambdues parts 
e) quan resultés impossible el compliment de les obligacions a alguna de les parts. 
f) quan del replanteig o de les modificacions que haguessin d’introduir-se en el 

Projecte resultés una variació d’un 20% de més o de menys  del valor total de les 
obres.  

 
En els casos a), c) i f), de comú acord ambdues parts o amb els hereus o síndics de la 
fallida, podran considerar prorrogat el contracte automàticament, de no denunciar-ho 
expressament una de les parts en el termini d’un mes. 
 
Tant a les causes de rescissió com a llur forma, s’estarà d’acord, en el que sigui de la 
seva aplicació, amb la legislació vigent, segons la naturalesa d’ambdós  contractants, a 
més de l’establert aquí. 
 
En tots els casos de rescissió s’abonarà al Contractista, hereus o successors legals, el 
preu de l’obra realment executada, així com també el dels materials proveïts en obra si 
tinguessin utilitat real, o els que ho estiguessin en lloc diferent si tenen la citada utilitat i 
els transporten a peu d’obra en el termini que s’assenyali prudencialment. 
 
En el cas d) i en els altres casos, quan per alguna de les dues parts s’hagués incorregut 
en dol, negligència o morositat, o de qualsevol manera contravinguessin llurs 
obligacions, quedaran subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i a rescabalar els 
danys originats.  
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5.21 SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS 
 
El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i se sotmet als Tribunals de Tarragona 
per totes les qüestions que poguessin originar-se sobre el compliment de la present 
Contracta. 
 
6.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
 
6.1 DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser separats, a la seva costa 
d’acord amb la legislació vigent sobre el particular. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, 
adequadament. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, a la 
seva costa, restablint llurs condicions primitives o compensant adequadament els danys 
i perjudicis causats. 
 
6.2 OBJECTES TROBATS 
 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, de les troballes, n’haurà de donar compte immediatament al 
Director i posar-les sota custòdia. 
 
6.3 PERMISOS I LLICÈNCIES  
 
El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, tots els permisos o llicències necessaris 
per a l’execució de les obres, amb excepció dels corresponents a les expropiacions, 
servituds i serveis definits en el Contracte. 
 
7.- AMIDAMENTS I ABONAMENT 
 
7.1 OBRES  QUE S’ABONARAN AL CONTRACTISTA 
 
S’abonaran les obres que realment executi amb subjecció a aquest Projecte, base de la 
contracta, i a les modificacions degudament autoritzades que s’introdueixin en virtut 
d’ordres comunicades per escrit ja siguin en més o en menys que les calculades en el 
pressupost. 
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7.2 PREUS QUE S’ABONARAN LES OBRES 
 
Tant a les valoracions parcials com a la liquidació final, s’abonaran les obres fetes pel 
Contractista, als preus d’execució material que figuren en el pressupost per a cada unitat 
d’obra i als fixats contradictòriament en el seu cas. 
 
Al resultat de la variació feta d’aquesta manera, se li augmentarà el tant per cent adoptat 
per a formar el pressupost de contracta i de la xifra que s’obtingui es descomptarà el que 
proporcionalment correspongui a la baixa feta a l’adjudicació. 
 
7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS I MILLORES VOLUNTÀRIES 
 
Quan el Contractista, amb autorització del Director de l’obra, utilitzés materials de més 
acurada preparació o de major mida que el marcat en el Projecte, o substituís una classe 
de fàbrica per un altra que tingui assignat major preu, o executés  amb majors 
dimensions qualsevol part de l’obra o, en general, hi introduís qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa, no tindrà dret, tanmateix, a rebre un abonament 
superior al que correspondria si hagués construït l’obra amb estricta subjecció al 
projecte i contractat. 
 
7.4 ORDRE DE L’AMIDAMENT 
 
S’efectuaran els amidaments de les diferents classes d’obra, desprès d’estar 
completament executades conforme al Projecte, llevat de les que hagin de quedar 
ocultes o comportin la desaparició  d’elements necessaris per poder efectuar-les, casos 
en que es procedirà a l’amidament en el moment oportú, perquè les dades que es 
serveixin en el seu dia per obtenir un fidel reflex de l’obra executada. 
 
Així mateix, s’exceptuen de l’ordre general d’amidament les unitats que hagin 
d’abonar-se a pes, procedint-se, en aquest cas, amb anterioritat a la seva col·locació a la 
conformitat del Director o persona per ell delegada. 
 
En casos excepcionals que s’han dit i, en general, sempre que per arribar a coneixement 
exacte del nombre d’unitats d’alguna mena d’obra executada siguin precises dades 
prèvies, la no existència d’aquestes, preses o conformades pel Director, es considerarà 
com a prova de conformitat per part del Contractista als resultats que el dit Director 
obtingui pels mitjans que estiguin al seu abast a l’hora de fer l’amidament. 
 
Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de 
llur ocultació. Si l’amidament no s’efectuà en el moment oportú, seran de compte del 
Contractista les operacions necessàries per a dur-la a terme. 
 
7.5 UNITATS D’OBRA 
 
La definició de les diferents unitats serà, en tot cas, l’adoptada en formular el 
pressupost, i deduïda, per tant dels fulls d’amidament d’aquest i, en cas de dubte, es 
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conceptuarà com a tal unitat la quantitat d’obra realment executada d’acord amb el 
Projecte i equivalent a ella. 
 
Sigui quina sigui la unitat emprada per a la valoració de l’obra s’entendrà que hi són 
compreses totes i cadascuna de les operacions materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i 
elements de qualsevol ordre que es precisin per a la seva realització. S’entendrà sempre 
que es tracta d’unitats en perfecte estat d’aparença, acabat, funcionament, estabilitat i 
qualitat. 
 
7.6 VALORACIÓ D’OBRES INCOMPLETES    
 
Quan fos precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense 
que pugui pretendre el Contractista fraccionar les unitats d’obra en forma distinta al 
previst pel citat document. 
 
Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de descomposició de 
preus unitaris, s’entendrà que totes les unitats són “sense descomposició” i no trobant-se 
total i absolutament acabades, no podrà percebre’s cap import per les parts parcialment 
executades podent optar el Contractista per acabar-les a satisfacció del Director Tècnic 
o per renunciar a l’import del parcialment executat. 
 
7.7 VALORACIÓ D’OBRES DEFECTUOSES ACCEPTABLES 
 
Si per excepció s’hagués executat alguna obra que no es trobi arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, sigui admissible a judici del Director, 
aquest proposarà  al Contractista la rebaixa en el preu que sembli justa. 
 
El Contractista podrà optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la 
seva costa i refer-la. D’acord amb les expressades condicions. 
 
7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS 
 
Els materials provisionats a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de les 
certificacions periòdiques que expedeixi el Director de l’obra, llevat de casos 
excepcionals, justificats a judici d’aquest. 
 
En aquests casos, i sempre que aquells materials provisionats i reconeguts com a útils 
no corrin el perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclouran en les certificacions i 
s’abonaran per les tres quartes parts de llur valor, tenint en compte aquest abonament 
per tal de deduir-lo de l’import total de les obres construïdes amb els citats materials. 
 
En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans dites, s’abonaran per la 
totalitat del seu valor. 
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7.9 PREUS CONTRADICTORIS 
 
Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a 
estudiar-lo i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El Contractista, partint dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formularà per 

escrit, sota la seva firma, el preu que, al seu judici, hagi d’aplicar-se a la nova unitat. 
b) El Director de l’obra o persona per ell designada estudiarà el que, en el seu criteri, 

hagi de fixar-se. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la Direcció formularà l’acta d’avinença, igual que si 
qualsevol petita diferència o error fossin solventats per simple exposició i convicció 
d’una de les parts, quedant així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el Director proposarà a 
l’Administració que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.   
       
7.10 RELACIONS VALORADES 
 
Per part del Director de l’obra es formaran mensualment les relacions valorades dels 
treballs executats, comptats preferentment a l’origen. Descomptant de cada relació el 
total de les anteriors, el resultat serà el volum de l’obra darrerament executada. 
 
El Contractista podrà presentar la presa de dades disposant d’un termini de sis dies 
naturals per formular les reclamacions oportunes, transcorreguts els quals sense cap 
objecció se li reputarà conforme amb aquells iniciant-se aquest termini en el mateix dia 
de la presa de dades. 
 
Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional i els pagaments que en 
demanin, el d’avenços a bon compte, és a dir, que quedin pendents de la liquidació per a 
la seva rectificació o confirmació. 
 
La diferència per excés que resultés de les medicions per obra executada, en relació amb 
les xifres consignades en el Projecte, només produiran efectes d’abonament al 
Constructor quan provinguin d’ordres escrites del Director, dictades precisament abans 
de l’execució de l’excés d’obra. 
 
7.11 PARTIDES ALÇADES 
 
S’abonaran íntegrament al Contractista les partides alçades que es consignin en el 
pressupost. 
 
Les partides alçades a justificar s’abonaran consignant les unitats d’obra que 
comprenguin els preus del Contracte o els preus contradictoris aprovats si són noves 
unitats. 
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7.12 PAGAMENT DE LES OBRES 
 
El pagament de les obres es verificarà mitjançant certificació aprovada pel Director. 
 
Només en virtut de resolució ferma de Tribunal competent, podrà realitzar-se el 
pagament a una altra persona diferent de l’Adjudicatari o la seva raó social, llevat dels 
casos d’apoderament degudament convalidat. 
 
7.13 BAIXA DE LICITACIÓ  
 
La baixa amb que ofereixi executar l’obra el licitador rematant es traduirà en tant per 
cent del pressupost en què quedaran rebaixats automàticament tots els preus unitaris de 
l’obra. 
 
Aquesta baixa, en forma de tant per cent, serà aplicada al resultat d’afegir a l’import 
d’execució material, els tants per cent en concepte de benefici, administració i despeses 
generals. 
 
7.14 REVISIÓ DE PREUS 
 
Regirà el previst en el Plec de Condicions Econòmico-Administratives. 
 
7.15 AMIDAMENT GENERAL 
 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà de seguida al seu amidament  general i 
definitiu, amb precisa assistència del Contractista o representant designat per ell. 
 
Serviran de base a l’amidament les dades de replanteig general comprovat, les dels 
replantejos parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dels fonaments i altres 
parts ocultes de les obres preses durant la construcció i anotades en les llibretes, que 
duran la firma de l’Enginyer i del Contractista; l’amidament que es faci de la part 
descoberta de les obres de fàbrica, elements i accessoris i, en general, els que 
convinguin al procediment consignat en les condicions facultatives o en les particulars 
de la Contracta, per deduir el nombre d’unitats d’obra de cada classe, executades. 
 
7.16 VALORACIÓ GENERAL I LIQUIDACIÓ 
 
La valoració de l’executat pel Contractista es farà aplicant el resultat de l’amidament 
general i de les cubicacions als preus assenyalats per cada unitat d’obra  en el 
pressupost. 
 
Les dades per a la liquidació es passaran al Contractista per un termini de trenta dies 
perquè pugui examinar-los i tornar-los  amb la seva conformitat o amb les observacions 
que cregui oportunes. 
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Si, acabat  el termini de trenta dies o la pròrroga, si l’hagués sol·licitada i se li hagués 
concedit, no hagués exposat el Contractista cap observació, es tindrà per conforme amb 
les referides dades i si ell hagués fet algunes observacions s’acompanyarà, a més, de 
l’informe del Director. 
 
7.17 CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI GARANTIA 
 
Durant el termini de garantia tindrà cura el Contractista de la conservació i policia de les 
obres, emprant en elles els materials d’acord amb les instruccions que diu el Director de 
l’obra. 
 
Es consideren inclosos en els treballs de conservació, les tasques pròpies de 
manteniment de jardins com ara el control del reg, el desherbat de tota la superfície, els 
tractaments fitosanitaris i altres feines obligatòries per al bon desenvolupament de la 
jardineria, inclosa la reposició dels elements morts o deteriorats.  
 
Si la direcció detecta una incorrecta conservació i si desprès de donar al Contractista les 
ordres oportunes per escrit persisteix la deficiència de manteniment, i perillant el bon 
estat de les obres, ja sigui el bon estat d’us com estètic i ornamental, l’Administració 
podrà executar les tasques necessàries a càrrec de la fiança dipositada pel Contractista. 
 
7.18 FIANÇA 
 
La fiança dipositada pel Contractista  constitueix una garantia per al compliment del 
contracte podent, per tant, disposar-ne l’Administració en el cas i forma que estableixin 
les disposicions aplicables al present contracte. 
 
Aquesta fiança es tornarà al Contractista un cop aprovada la recepció definitiva, desprès 
d’haver-se acreditat que no hi ha cap reclamació contra ell per danys i perjudicis que 
són del seu compte o per deutes de jornals, materials, ni indemnitzacions derivades 
d’accidents esdevinguts en el treball. 
 
També respondrà la fiança de qualsevol saldo que en la liquidació pogués resultar en 
contra del Contractista. 
 
7.19 MULTES 
 
Regirà el  previst en el Plec de Condicions Econòmico-Administratives. 
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SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d'octubre, per a determinar, durant l'execució de les obres, els riscs 

laborals que poden evitar-se, amb aplicació de les mesures tècniques necessàries, i els 

rics laborals que no poden evitar-se, indicant les mesures preventives i de protecció que 

serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs.  

Es detallen en el present Estudi les directrius bàsiques per tal de que l'empresa 

adjudicatària pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut que serà aprovat per 

l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs, en el qual haurà d'analitzar, estudiar, 

desenvolupar i complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en funció 

del seu propi sistema d'execució de les obres. Així mateix el contractista seguirà el Pla 

de Seguretat i Salut i totes les indicacions contingudes en l'Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

2.1.- Descripció de les obres 

Aquests treballs fan referència a les tasques generals d’execució de l’obra, les quals 
queden descrites a la memòria i a les prescripcions tècniques particulars. 

 

2.2.- Materials i Seguretat 

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el Plec de 

Condicions i no s’utilitzarà cap material sense autorització de la direcció facultativa. 

El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que 

exigeix la legislació vigent i totes les mesures necessàries i suficients per a la protecció 

tant del personal al seu càrrec com a de terceres persones, ja sigui la Direcció 

Facultativa i el seu personal com el públic en general, incloent-hi la senyalització 

necessària i la seva conservació.. En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat 

serà exclusiva del contractista. 
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Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb l'Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut, i seguirà aquest i totes les indicacions contingudes en l'Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

2.3.- Interferències i serveis afectats 

Els treballs poden interferir amb serveis existents (cables de telèfon, elèctrics, 

enllumenat públic o façanes), per la qual cosa l’empresa adjudicatària prendrà les 

mesures pertinents per tal d’evitar danys als béns esmentats o qualsevol altri. 

 

3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ  DE 

L'OBRA 

 

D'acord amb la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", s'aplicaran els principis de 

l'acció preventiva que es detallen en el seu article 15è, i en particular en les següents 

activitats: 

 

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

� L'elecció de l'emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

� La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

� El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, amb 

l'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 

dels treballadors. 

� La delimitació i condicionament de les zones de magatzem i dipòsit de 

matèries o substàncies perilloses. 

� La recollida dels materials perillosos utilitzats 

� El magatzematge i eliminació o evacuació de les runes i escombraries 

� L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de destinar als diferents treballs o fases del treball. 
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� La cooperació entre els contractistes, subcontratistes i treballadors autònoms 

� Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es porti a terme a l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 

4.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 

� Aplicar els principis d'acció preventiva detallats a l'article 15è, de la "Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales". 

� Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 

� Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, així com les 

disposicions mínimes establertes a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997. 

� Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors sobre les 

mesures a tenir en compte en els aspectes de Seguretat i Salut. 

� Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en 

el seu cas, de la Direcció Facultativa. 

� L’adjudicatari serà responsable de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al 

seu personal com als treballadors autònoms contractats per ell. 

� Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidències per al 

seguiment del pla.  

� La Direcció Facultativa podrà  aturar els treballs parcial o totalment si detecta 

qualsevol tipus de risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors 

� Les responsabilitats de la Direcció Facultativa no eximiran de les seves 

responsabilitats a l’adjudicatari. 

 

5.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

 

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

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

continuació els riscs generals, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser extrapolables a d'altres feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 

cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscs derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Talls i punxades 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general tindran preferència 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. 

 

6.1. 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 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització 
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- Deixar una zona lliure a l'entorn pel pas de   maquinària 

- 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 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- 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 

 

6.2. Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema 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 casc 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 

6.3. 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-hi 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles 

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

i descàrrega 

- Bolcada de piles de material 

 

6.4. Primers Auxilis 
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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. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc., per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 

 
7. RISCOS ESPECÍFICS EN JARDINERIA AMB LES SEVES MESURES 
PREVENTIVES  
  
7.1 Segadors 

 
� Risc: Atrapament per bolcada de les màquines segadores i tricicles en 

pendents pronunciats. 
� Mesures preventives: Es prendran una sèrie de mesures per evitar la bolcada 

de les segadores: 
� No baixar frontalment les rampes amb el vehicle carregat 
� Realitzar la sega dels talussos pronunciats de forma manual 
� No donar la volta amb les segadores en zones amb gran pendent 
� No circular per terrenys irregulars o sense consistència 

 
� Risc: Atropellaments o cops per vehicles per sega i desbrossada al costat de 

vies de tren i carreteres. 
� Mesures preventives: S’haurà de posar especial atenció a les operacions 

realitzades al costat de la via del tren i les carreteres, més encara tenint en 
compte que l’arribada d’aquests vehicles pot passar inadvertida degut al soroll 
de la màquina segadora i desbrossadora i de les pròpies atraccions. 

 
� Risc: Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la 

sega amb desbrossadora. 
� Mesures preventives: Les operacions de sega amb desbrossadora  utilitzaran 

en tot moment careta de protecció, procurant que la cara quedi ben coberta. 
 

� Risc: Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la 
desbrossada amb la desbrossadora de cadenes. 

� Mesures preventives: Es recomana col·locar una protecció a la part darrera de 
la desbrossadora per impedir la projecció violenta de pedres o altres objectes 
contundents. Així mateix, els trajectes seran tancats sempre de manera que la 
majoria de les pedres surtin projectades cap l’interior de la zona tractada, i no 
cap a les carreteres i zones de pas. 

 
 
7.2. Operaris de tractaments químic i reg    
 

� Risc: Inhalació de substàncies nocives o tòxiques: intoxicació per plaguicides i 
productes fitosanitaris. 

� Mesures preventives: L’operari utilitzarà equips  de protecció individual 
certificats (màscara de protecció de vies respiratòries, guants, ulleres, botes) 
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d’acord amb la manipulació del plaguicida que es tracti. Per altra banda, 
s’adoptaran  tècniques d’ús adequades en la seva aplicació final , essent 
responsables  els usuaris de plaguicides  de que en la seva manipulació i 
aplicació es compleixin les condicions de la seva utilització que figuren en les 
etiquetes dels envasos i, particularment, que es respectin els terminis de 
seguretat corresponents. 

Així mateix, els operaris, amb un nombre mínim de dos, efectuaran l’aplicació en absència 
d’altres persones i advertint, a través de senyals o rètols ostensibles, del perill 
d’entrada  en les àrees o recintes tractats, així com els continguts en què hi 
puguin existir riscos, fins que no s’hagi eliminat o hagi desaparegut el perill. 

Referent a la formació dels treballadors que apliquen tractament amb plaguicides, s’hauran de 
seguir  els procediments d’acreditació exposats  en el Reial Decret 30 de 
novembre de 1983, núm 3349/83 (Reglamentació Tècnic-Sanitària per a 
fabricació, comercialització i utilització de plaguicides). 

Es recomana la realització d’un reconeixement mèdic previ a l’assignació de nous 
treballadors en aquests llocs amb presència  d’aquestes substàncies, amb la fi 
d’evitar que persones amb problemes d’al·lèrgies o antecedents de problemes 
respiratoris de tipus asmàtic treballin en aquestes seccions. 

 
� Risc: Contacte amb substàncies agressives: manipulació de productes 

fitosanitaris irritants.  
� Mesures preventives: S’utilitzaran  sempre pitets i guants resistents a 

productes químics, degudament certificats per assegurar la protecció dels 
productes corrosives, en qualsevol operació que comporti la utilització 
d’aquests productes (preparació de mescles, etc.). 

Hauran  d’utilitzar-se  ulleres de seguretat de cobertura total on es manipulin o facin 
abocaments o transvasaments amb productes agressius , principalment líquids. 

 
� Risc: Atrapament per o entre objectes (eixos giratoris sense protecció) i perill 

en enganxar i desenganxar el tractor de la cuba. 
� Mesures preventives: El treballador s’assegurarà que el suport de recolzament 

de la cuba estigui ben subjecte i recolzat sempre que procedeixi a desenganxar 
el tractor. S’utilitzaran guants de protecció i calçat de seguretat degudament 
certificats. 

Per altra banda, les parts mòbils giratòries situades entre el tractor i cuba hauran d’estar 
protegides mitjançant cobertes rígides que les resguardin d’un contacte directe 
de l’operari que desencadeni un atrapament. 

 
7.3. Operaris de reg automàtic 
 

� Risc: Caigudes a diferent nivell: arquetes obertes 
� Mesures de prevenció: Es prendrà especial cura en que les arquetes estiguin 

permanentment  tancades a continuació d’haver realitzat els treballs en el 
sistema de reg. 

 
 
7.4. Mecànic 
 

� Risc: Cops amb objectes o eines 
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� Mesures preventives: A continuació indiquem unes normes bàsiques de 
seguretat que s’haurien de complir en l’ús de les eines: 

� Ús de les eines adequades: cada tipus d’operació necessita d’unes 
eines concretes i no d’altres. La utilització d’eines inadequades 
implicarà un evident risc d’accident. Indiquem alguns exemples 
d’incorrecta utilització d’eines (claus per donar cops, tornavisos per 
fer palanca, llimes per tallar, ect). 

� Fer un correcte ús de les eines : el se ús inadequat també pot 
comportar un evident risc d’accident. D’aquí  que sigui 
imprescindible  que els operaris sàpiguen fer-les anar perfectament. A 
més, el seu ús incorrecte pot suposar deterioracions  en les eines que 
a la vegada repercuteixin posteriorment en el risc d’accident. 

� Transportar-les adequadament: existeixen determinades enes ( de tall, 
punxants, etc) que poden comportar  un risc afegit en el seu transport, 
si aquest no és adequat. D’aquí que mai es duran les eines en les 
butxaques: Amb aquesta fi s’utilitzaran bosses per dur eines o fundes. 

� Mantenir-les en bon estat: tal com hem dit abans , les eines 
deteriorades poden suposar un risc  d’accident afegit  per a qui les 
utilitza. Aquesta deterioració pot ser deguda al fet d’haver 
sobrepassat el temps de vida útil o a causa de no haver-les  mantingut 
en bon estat (emmagatzemades en qualsevol lloc, falta de neteja, 
incorrecte utilització, etc) essent en aquest cas quan s’han de prendre 
mesures correctores en l’hàbit de treball. 

En el cas d’estris deteriorats  s’haurà  d’optar per la seva reparació, si és  possible, o si no, 
menysprear-los, substituint-los per altres que es trobin  en perfectes 
condicions. 

No existeix cap criteri legal quant a la comprovació  de l’estat de les eines. Per tant, se’n 
realitzarà una comprovació visual, verificant que el seu estat no disminueix  la 
seguretat en el seu ús, per evitar que posin en perill la integritat de qui les 
utilitzi. 

Finalment, serà obligatori l’ús de guants de seguretat en aquelles operacions que impliquin 
risc de tall, cops o abrasions. 

L’equip de protecció haurà d’estar certificat. 
 

� Risc: Explosió per formació de mescles explosives de vapors de gasolina en 
presència de focus d’ignició. 

� Mesures preventives: Totes les operacions habituals d’un taller mecànic que 
comporten l’aparició de focus d’ignició (soldadura, focs de flama lliure, etc), 
es realitzaran en llocs ben ventilats. 

La instal·lació elèctrica haurà de ser de tubs rígids  blindats en muntatge superficial o bé sota 
tubs rígids d’altres característiques en muntatge empotrat. Igualment podran 
establir-se les canalitzacions amb conductors  aïllats armats, directament sobre 
les parets o no armats , en forats de la construcció , quan  aquests forats 
presentin suficient resistència mecànica (“Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. Instruccions MIE BT 27, Punt 9: Instal·lacions en estacions de servei, 
garatges i tallers de reparació de  vehicles”). 

 
7.5. Peons    
 

� Risc: Atrapament per bolcada de les màquines segadores en pendents 
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pronunciats. 
� Mesures preventives. Es prendran una sèrie de mesures per evitar la bolcada 

de les segadores: 
� No baixar frontalment les rampes amb el vehicle carregat 
� Realitzar la sega dels talussos amb pendents molt pronunciats de 

forma manual, sense l’ajut de les màquines  segadores 
� No donar la volta amb les segadores en zones amb gran pendent 
� No circular per terrenys irregulars o sense consistència 

 
 
 

� Risc: Atropellament o cops per vehicles: sega i desbrossada al costat de 
carreteres i vies de tren 

� Mesures preventives: S’haurà de posar màxima atenció en les operacions 
realitzades al costat de vies de tren i les carreteres, més encara tenint en 
compte que l’arribada d’aquests vehicles pot ser distreta pel soroll de la 
màquina segadora o desbrossadora i de les pròpies atraccions. 

 
� Risc: Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la 

sega amb desbrossadora. 
� Mesures preventives: Els operaris de sega amb desbrossadora utilitzaran en tot 

moment màscara de protecció, procurant que la cara quedi ben coberta. 
 

� Risc: Contacte amb substàncies agressives: manipulació de productes 
fitosanitaris irritants. 

� Mesures preventives: S’utilitzaran sempre pitets i guants resistents a l’acció de 
productes químics, degudament certificats per assegurar la protecció davant de 
productes corrosius, en qualsevol  operació que comporti la utilització 
d’aquests productes (preparació de mescles, etc.) 

Hauran d’utilitzar-se ulleres de seguretat de cobertura total on es manipulin i es facin 
vessaments o transvasaments amb productes agressius, principalment líquids. 

 
� Risc: Inhalació de substàncies nocives o tòxiques: intoxicació per plaguicides i 

productes fitosanitaris. 
� Mesures preventives: L’operari utilitzarà peces de protecció individual 

certificats (màscara de protecció de vies respiratòries, guants, ulleres, botes) 
d’acord amb la manipulació de plaguicides que es tracti. Per altra banda, 
s’adoptaran tècniques d’ús adequades en la seva aplicació final, essent 
responsables els usuaris de plaguicides de que en la seva manipulació i 
aplicació es compleixin les seves condicions d’utilització que figuren les 
etiquetes dels envasos i, particularment, de que es respectin els terminis de 
seguretat corresponents. 

Així mateix, els operaris, en número mínim de dos, efectuaran l’aplicació en absència d’altres 
persones i advertint amb senyals o rètols ostensibles del perill  d’entrada en les 
àrees o recintes tractats, així com en els continguts on hi pugui existir riscos, 
fins que no s’hagi eliminat o desaparegut el perill. 

Referent a la formació dels treballadors que apliquen tractament amb plaguicides  s’hauran de 
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seguir els procediments d’acreditació  exposats en el Reial Decret 30 de 
novembre 1983, núm 3349/83 (Reglamentació Tècnic-Sanitària per a 
fabricació, comercialització i utilització de plaguicides). 

Es recomana  la realització d’un reconeixement mèdic previ a l’assignació de nou treballadors 
en aquests llocs amb presència d’aquestes substàncies, amb la finalitat d’evitar 
que persones amb problemes d’al·lèrgies o antecedents de problemes 
respiratoris  de tipus asmàtic treballin en aquestes seccions. 

 
7.6. Comentaris i recomanacions generals 
 
Les següents recomanacions són  per a riscs de grau inferior, sobre els quals no és 
necessària una acció immediata, però que haurien de ser eliminats en una segona fase. A 
continuació s’indiquen certes mesures a adoptar per eliminar aquests rics. 
 
Caigudes al mateix i diferent nivell   
 
Els operaris tindran especial cura en el treball on el sòl és humit o relliscós i en les 
zones de gran pendent. Si el pendent és molt elevat i dificulta especialment el treball, 
l’operari haurà d’anar adequadament subjecte amb arnès i cordes. S’evitarà en la mesura 
possible haver de saltar tanques i parets, deixant aquesta acció com a últim recurs. 
 
Escales 
 
Es  compliran les següents normes en la utilització d’escales anuals: 
 

- Es recolzaran en superfícies planes i sòlides o, en el seu defecte, sobre 
plaques horitzontals de suficient resistència i seguretat. 

- Estaran previstes de capçals, puntes de ferro, grapes o altre mecanisme 
antilliscant en el seu peu, o de ganxos de subjecció en la part superior. 

- Les escales de mà simples no han de salvar més de cinc metres, a menys que 
estiguin reforçades en el seu centre. Està prohibit el seu ús per a alçades 
superiors a set metres, per a les quals és obligatori l’ús d’escales especials, 
susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i per la seva base. Per 
usar-les, serà preceptiu emprar cinturó de seguretat. 

- Per impedir que s’obrin més del precís, les escales de tisora estaran previstes 
de cadenes o cables i de topalls en el seu extrem superior. 

 
Atrapament per maquinària 
 
La manipulació de transmissions o òrgans en moviment mentre la màquina està en 
marxa o deficientment protegida pot provocar greus accidents. Per això, tots els 
elements mòbils de la diferent maquinària hauran d’anar protegits (presa de força, 
transmissions per corretges, pinyons, ventilador) i les revisions o reparacions es faran 
sempre amb la màquina aturada. 
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Ús d’eines manuals 
 
Classificació d’eines de mà: 
 
. Tallants (destral, serra de ma, aixada, etc) 
. Per donar cops (martells, tascons, etc) 
. Altres (ganxos, pinces, palanques de demolició, etc) 
 
El seu ús ha de limitar-se a allò per a què han estat concebudes. Els mànecs de fusta de 
les eines hauran de ser de fusta dura i llisa, sense esquerdes o nusos estant fermament 
encaixats i subjectes. Tots els mànecs seran revisats a intervals  convenientment 
(depenent del seu ús) i no seran utilitzats si es troben defectuosos. 
Les eines manuals previstes de tall (sempre que sigui possible pel seu disseny)  estaran 
previstes  d’una guarda que impedeixi el lliscament  de la mà pel tall. 
Els talls dels instruments tallants han de mantenir-se esmolats i si cal atemperats, essent  
únicament reparats per personal competent. 
En transportar-les, els talls o puntes d’eines tallants han de protegir-se o disposar-se de 
manera que s’eviti el perill de tall o de punxada (utilitzar protectors o fundes). 
 
Les tisores manuals de jardineria es transportaran amb el dispositiu de seguretat posat 
(si disposen d’ell). Les navalles de full abatible es tancaran tot just acabar la seva 
utilització. Les eines manuals de mesura petita es transportaran en cinturons per portar 
eines convenientment dissenyats. No han de deixar-se en lloc on puguin constituir perill 
per a altres persones. 
 
Contactes elèctrics 
 
S’hauran  de prendre precaucions en cavar les zones on puguin passar-hi cables elèctrics 
a poca profunditat. Es disposarà de plànols de les conduccions i s’evitarà treballar on la 
instal·lació elèctrica estigui en mal estat. 
 
Segadores 
 
En cap cas s’introduiran les mans o els peus entre les fulles giratòries o sota la carcassa 
amb màquina segadora  o desbrossadora en funcionament . 
 
Es detindrà la màquina i es comprovarà l’absència de gir de les fulles abans d’efectuar 
qualsevol manteniment o neteja i cada vegada que sigui necessari buidar el dipòsit de 
les segadores. 
 
Sota cap concepte s’inutilitzaran o retiraran les proteccions de les màquines. 
 
Quan s’utilitzi la màquina desbrossadora, s’intentarà  no atrapar objectes o elements 
capaços de projectar-se durant la realització dels treballs. En aquest sentit, s'observarà 
sempre una distància de seguretat respecte al personal pròxim al lloc on s’està 
desbrossant. 
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Poda d’arbres 
 
Abans de pujar-hi s’ha de realitzar una inspecció de les branques. 
 
Per a arbres amb una alçada petita es podrà efectuar la poda des d’una escala, si bé per a 
arbres de més alçada serà necessària la utilització d’una plataforma elevadora. 
 
Si s’empra escala s’haurà d’assentar sobre una superfície adequada i lligar-se a l’arbre o 
ser sostinguda per un altre operari. 
 
Les cordes de seguretat no s’han d’utilitzar per baixar equips o branques. Han de 
mantenir-se enrotllades quan no se’n fa ús i transportar-les sobre l’espatlla. Així mateix, 
s’han de protegir contra   les inclemències del temps i s’inspeccionaran visualment en 
tota la seva longitud abans d’utilitzar-les. 
 
 
S’han de fer servir cinturons de seguretat certificats, revisant-se sempre abans del seu ús 
i es rebutjaran quan tinguin talls, esquerdes o es desfilin, comprometent la seva 
resistència. 
 
Serra mecànica de cadena o motoserra 
 
Durant la seva utilització el treballador ha de dur equip de protecció tal com casc, 
orelleres, ulleres o pantalles, pantalons de seguretat antitall, botes de seguretat, etc; 
també és recomanable que els treballadors que la fan servir tinguin una certa 
experiència en el seu ús, amb la fi d’evitar manipulacions errònies que poguessin causar 
accidents a altres companys. 
 
Quan es transporten, el motor ha d’estar aturat i l’espasa ha de col·locar-se cap enrere. 
 
Quan s’utilitzen hi ha d’haver una separació entre equips de motoserres equivalent al 
doble de l’alçada dels arbres que s’estiguin assecant. Aquests equips han d’estar 
coordinats prèviament per a que cada un sàpiga el treball que realitzen els altres. 
 
Els riscos detectats són els següents: 
 
a) Contacte amb la cadena: No han de transportar-se mai la motoserra d’un lloc a un 

altre  amb el motor en marxa. 
 
b) Projecció de partícules: És un risc constant per a l’operari, ja que en serrar la fusta 

es produeix una dispersió de partícules que salten cap a la cara, si la motoserra no 
s’utilitza adequadament. També, si quan està funcionant toca a terra, es produeix 
una projecció de terra i pedres que poden ferir l’operari o bé quan s’utilitzen cunyes  
metàl·liques  i la cadena es posa en contacte amb ella pot produir projeccions 
metàl·liques tant de la cunya com de la cadena. 
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c) Vibracions: Les vibracions produïdes pel motor i la cadena es transmeten des de 

l’empunyadura de la motoserra a l’operari, ocasionant-li un gran cansament  en 
braços i mans. L’efecte anomenat “dits blancs” és degut al cansament produït per les 
vibracions de la motoserra; els dits canvien de color i adquireixen un to blanc 
blavós, fent perdre temporalment a l’operari el sentit del tacte.   

 
d) Sorolls: El soroll que produeix una motoserra en bon estat  de conservació oscil·la 

entre nivells de 85 decibel·lis al ralentí  i 105 o més en funcionament. En aquest 
sentit, es recomana utilitzar equip de protecció individual per a un ús continuat de la 
motoserra. 

 
e) Cops: Són produïts per la ruptura de la cadena, bé per desgast dels reblons, bé per la 

ruptura d’una anella d’unió; si la motoserra funciona a plena marxa, quan es trenqui 
la cadena, aquesta pot retrocedir amb gran força i afectar l’operari. 

 
f) Riscos indirectes: Caigudes al mateix nivell, atrapaments en els desbrancaments i 

trossejament i sobreesforços. 
 
Sobreesforços: lesions musculars 
 
. Les postures incorrectes poden donar lloc a hèrnies o dolors d’esquena causats per 
esforços              musculars.      
. Abans d’intentar un aixecament, sospesar la càrrega si resulta excessiva demanar ajut o 
utilitzar un     mitjà mecànic. 
. El treball no ha de realitzar-se en cap postura incòmoda ni mantenir una única postura 
durant molt     de temps. 
. És recomanable alternar diferents tipus d’activitats dins del propi treball així com el 
transport             manual  de càrregues. 
. S’intentarà de mantenir la columna vertebral el més recta possible durant el treball així 
com el            transport manual de càrregues. 
. En procedir a aixecar o desplaçar càrregues s’evitaran els moviments bruscos i 
sacseigs forts. 
 
El mètode cinètic per al transport manual de càrregues es basarà en les següents regles: 
 

. Posició correcta en el peus 

. Esquena recta 

. Braços enganxats al cos 

. Presa correcta de la càrrega 

. Barbeta amagada 

. Aprofitament del moviment del cos 
 
7.7 Plaguicides i Productes Fitosanitaris 
 
Emmagatzematge 
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Els locals d’emmagatzematge de plaguicides, segons el Reial Decret 3349/83, hauran de 
complir les següents condicions: 
 

� Estaran construïts amb material no combustible i de característiques i 
orientacions tals que el seu interior estigui protegit de temperatures exteriors 
extremes i de la humitat. 

 
� Estaran ubicats en emplaçaments que evitin possibles inundacions i quedin en 

tot cas allunyats de cursos d’aigua. 
 

� Estaran dotats de ventilació, natural o forçada, que tingui sortida exterior i en 
cap cas a patis o galeries de servei interiors. 

 
� En cas que s’hagin d’emmagatzemar productes classificats com molt tòxics, 

hauran d’estar ubicats en àrees obertes i suficientment allunyats d’edificis 
habitats i dotats d’equips de protecció personal adequats. 

 
� També, els fumigadors i plaguicides molt tòxics estaran aïllats o bé adossats a 

parets exteriors de l’edificació, a l’abric dels raigs de sol, on no hi existeixin 
finestres practicables o altres obertures en el seu interior, i obertes per a una 
bona ventilació. Les portes estaran previstes de rètols indicadors i de tanca 

 
� El magatzem estarà ben organitzat per a que els productes agroquímics  

subministrats es puguin emmagatzemar amb rapidesa i col·locar i apilar d’una 
manera i ordenada amb etiquetes clarament visibles. Els productes oxidants i 
els fumigats han d’emmagatzemar-se, a més, en un lloc absolutament sec. 
Siguin quines siguin les disposicions d’emmagatzematge , s’ha de procurar 
evitar que les prestatgeries o tarimes estiguin sobrecarregades de pes i que els 
recipients estiguin sotmesos a pressió en la part inferior d’una pila. 

 
Envasat i etiquetat 
 
Referent a l’envasat i a l’etiquetat i rotulació dels envasos de plaguicides, es compliran 
les especificacions que s’exposen en el Reial Decret 3349/83 (art. 8) i les seves 
modificacions del Reial Decret 162/1991. 
 
Utilització 
 
Els usuaris dels plaguicides seran els responsables de que en la seva manipulació i 
aplicació es compleixin les seves condicions d’utilització que figurin en les etiquetes 
dels seus envasos i, particularment, de que respectin els terminis de seguretat 
corresponents. 
 
Queda prohibit: 
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a) La utilització com a plaguicides de productes o substàncies no inscrits en els 

Registres Oficials corresponents. 
 
b) La utilització dels plaguicides inscrits en els Registres Oficials corresponents en 

aplicacions, condicions o tècniques d’aplicació diferents a les autoritzades. 
 
L’ús de plaguicides ha de fer-se de forma acurada tant en la mescla (remoure lentament 
amb paleta llarga) com en l' aplicació (ruixar sistemàticament i lentament, subjectar la 
vareta lluny del cos, ruixar sempre a favor de vent, sempre cap a una banda, evitar 
caminar a través d’un camp recent ruixat). S’evitarà el retorn o dispersió dels grànuls o 
materials en pols a traslladar el contingut del recipient a la unitat d’aplicació. Una 
alliberació lenta i constant causa menys pertorbacions de l’aire i redueix el perill de que 
les partícules siguin transportades per l’aire i inhalades. 
 
Si hi ha barreja de dos o més productes, s’assegurarà que siguin compatibles i que no es 
corri el risc de que produeixin una reacció química que podria posar en perill el 
treballador que realitza la mescla. 
 
Hauran de prendre’s una sèrie de mesures higièniques i emprar peces de protecció en 
l’ús de plaguicides: 
 
. Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar 
. No bufar ni aspirar si es bloquegen els broquets 
. Dutxar-se al final de cada dia 
. La roba de treball ha de rentar-se cada dia, separant-la de la resta i posant especial 
atenció al seu        rentat interior 
. L’equip de protecció que s’utilitzarà estarà d’acord amb la manipulació de plaguicides 
que s’efectuï:   mono o roba especifica, barret, màscara, ulleres, guants de goma o de 
plàstic, botes. 
. Si es produís un vessament, s’haurà d’eliminar amb terra o serradures, xopant el líquid 
i escombrant    o enterrant en fossars les restes contaminades. 
 
També, els operaris, en nombre minin de dos, efectuaran l’aplicació en absència d’altres 
persones i advertint amb senyals o rètols ostensibles del perill d’entrada en les àrees o 
recintes tractats, així com en les contigus en que hi pugin existir certs riscs, fins que 
s’hagi eliminat o desaparegut el perill. 
 
Finalment, els envasos buits que hagin contingut plaguicides classificats en les 
categories de nocius, tòxics, hauran de ser destruïts i enterrats. 
 
Formació del personal 
 
Independentment de les condicions exigides en la reglamentació en matèria d’higiene i 
seguretat en el treball, els aplicadors i el personal dedicats a la realització de tractaments 
amb plaguicides hauran d’haver superat els cursos o proves de capacitació homologats 
conjuntament a aquests efectes pels Ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
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Sanitat i Consum.                 
 
 
8. 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 
proj. 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 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Al capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà.  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (O.09/03/1971) 
 
- 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 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilitzación 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). 
 
  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 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
  Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e   instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
  Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias 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) 
  Instrucción Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y manutención referente a gruas-torre   desmontables para obras 
  Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
  Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 
 
- 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 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para   distintos medios 
de protección personal de trabajadores 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàlicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores   auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores  
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad Modificació: BOE 25/10/75 
- 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 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras  Modificació: BOE 28/10/75 
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- 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 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de   protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de   protección 
personal en vias respiratorias: mascarillas   autofiltrantes  Modificació: BOE 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de   protección 
personal de vias respitatorias: filtrosquímicos y mixtos contraamoníaco  Modificació: 
BOE 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
- O. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto. 
  "Ordenanza para Industrias de Producción, Transformación, Transporte, Transmisión y 
Distribución de la Energía Eléctrica". 
- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio. 
  "Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado". 
- Homologación de medios de producción de los trabajadores. OM. 17  de mayo de 
1974, BOE 29 de mayo de 1974. 
- Normas reglamentárias sobre cinturones de seguridad. Resolución 25 de noviembre de 
1982, M. Trabajo, BOE 14 de diciembre de 1982. 
 
- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos 
prefabricados". 
 
- E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables  y placas de asiento 
para andamios de trabajo y puntales de  entibación de tubos de acero. Requisitos y 
ensayos. 
 
- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibación y 
andamios de trabajo. Condiciones generales,  ensayos. 
 
- R.D. 1407/1992 BOE nº 311 de 28.12.92 por el que se regulan las   condiciones para la 
comercialización y libre circulación  intracomunitária de los equipos de protección 
individual. 
 
- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE nº 297 y RD 56/1995 de 20  de enero, por 
los que se regula la normativa a palicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la 
directiva europea  89/392, modificada por la 91/368 CEE. 
 
- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos. 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 
de marzo de 1971. 
 
- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 
1971, BOE 16 de marzo de 1971. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, 
BOE 27 de noviembre de 1959. 
 
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980. 
 



SENYALITZACIÓ CAMINS ANELLA VERDA DE TARRAGONA                                                                  Brigada Municipal                                                                     

 
 
- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que 
han de reunir las comunicaciones de apertura prévia o reanudación de actividades de los 
centros de trabajo. BOE 8 de octubre de 1986. 
 
- Señalamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD  1403/86 de 9 de 
mayo de 1986 BOE 8 de julio de 1986. 
 
- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC núm 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el 
modelo de Libre de incidencias en obras de   construcció. 
 
- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el 
reglamento de servicios de prevención, en  relación con las condiciones de acreditación 
de las entidades   especializadas como servicios de prevención ajenos a las   empresas, 
etc. BOE núm 159 de 4.7.97. 
 
- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorización de entidades   de formación en 
materia de prevención de riesgos laborales. DOGC núm 2505 de 28.10.97. 
 
- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de 
abril de 1988. 
 
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


