
RECOMANACIONS PER FER FRONT A L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

Des de l’Ajuntament d’Altafulla, amb motiu de l’emergència sanitària i de salut provocada 
pel COVID-19, us volem traslladar les següents recomanacions relatives a les obres de 
construcció en curs:

1. Heu de saber que, en el moment de redactar aquest document, no està prohibida 
l’execució de les obres, sempre que es puguin garantir les mesures aprovades.
Tanmateix, sempre que sigui possible recomanem aturar les obres mentre duri l’estat
d’alarma, amb la finalitat de preservar la salut dels treballadors i del seu entorn social.
Per tramitar l’aturada, el Col·legi d’Arquitectes té previst un document específic1 de 
«paralització d’obra a conseqüència de l’emergència sanitària i de salut provocada pel 
COVID-19», que el director de l’obra por obtenir al web del col·legi.

2. Si decidiu mantenir oberta l’obra, heu de tenir en compte que cal seguir els protocols 
específics contra el contagi en l’entorn laboral.
D'acord amb les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat2, s'ha de garantir
en tot moment la protecció total dels empleats i del personal de l’obra. Si això no és 
possible, les activitats hauran d’aturar-se. En el cas d’activitats essencials relatives a la 
seguretat de l'obra i la seva conservació i que, per tant, no puguin ser aturades, aquestes 
s'hauran de desenvolupar d'acord amb l'estricte compliment dels protocols sanitaris.
En la mateixa línia, la Fundació Laboral de la Construcció3, a través de la Línia Prevenció4, 
també ha publicat mesures preventives en obres i empreses del sector de la construcció 
dirigides a treballadors i emprenedors.
Tant durant l'execució de les obres com quan la direcció facultativa i el coordinador de 
seguretat i salut de l'obra efectuin les visites d'obra és obligatori prendre les mesures 
indicades per a la prevenció del COVID-19. Es recomana que estiguin a l'obra només les 
persones indipensables, ja sigui per a l'execució de l'obra com per realitzar la visita d'obra, 
tant per part de la direcció facultativa com del coordinador de seguretat i salut.
En l’annex del revers us oferim l’enllaç a alguns documents sobre mesures concretes de 
prevenció.

3. Què passa si encara que la direcció facultativa (DF) vulgui aturar les obres, el constructor 
insisteix en continuar?
Per poder continuar l'obra, el constructor ha de comunicar a la DF les mesures de prevenció
sobre el COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb 
les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part de la mateixa 
que es vulgui executar.
En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que 
amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels 
treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

4. Si es tracta d’actuacions d’urgència o es poden acreditar altres motius que afectin a la 
seguretat per continuar l’execució de les obres, però l’autoritat competent obliga a aturar-
les, cal deixar constància per escrit d’aquesta circumstància i l’arquitecte ho haurà de 
comunicar a l’ajuntament i a la seva companyia d’assegurances.

Altafulla, 23 de març de 2020

1 https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/model_acta_paralizacio_obra_pel_covid19.docx   
2 https://www.mscbs.gob.es/   
3 https://www.fundacionlaboral.org/   
4 http://www.lineaprevencion.com/?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Tu  

%20Fundaci%C3%B3n%20-%20Home%20Web%20Institucional&utm_content=L%C3%ADnea%20prevenci
%C3%B3n 
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ANNEX 1

Mesures de prevenció a les obres davant del coronavirus

El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i el Consell General de l'Arquitectura 
Tècnica d'Espanya han publicat un seguit de pautes d'actuació de la direcció facultativa de les 
obres en curs. Consulteu-les aquí5.

També podeu consultar les recomanacions de la Fundación Laboral de la Construcción, amb 
mesures dirigides tant a treballadors com a empresaris. Podeu descarregar-les aquí: Mesures 
preventives6 i Protegeix-te, protegeix-los7.

Com cal actuar si un treballador desenvolupa símptomes de la malaltia?

Tan aviat com es constati el menor indici que algun treballador o personal d’obra presenta 
símptomes, se seguirà estrictament el protocol de salut establert. Si es confirma que alguna 
persona dona positiu en les proves de detecció de la malaltia, l’obra serà aturada 
immediatament i es comunicarà a tots els membres de la direcció facultativa, així com als 
professionals subcontractats i autònoms que hagin pogut ser a l’obra durant els darrers 15 
dies.

Document paralització 
obra COAC

Pautes CSCAE / CSAT Mesures preventives FLC Document 
«Protegeix-te, protegeix-los»

5 http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6061-pautas-de-actuacion-de-la-direccion-  
facultativa-de-las-obras-en-curso-de-ejecucion 

6 https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/infografia-flc.pdf   
7 https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/proteccio_construccio-flc.pdf   
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ANNEX 2

Fonaments de dret

Obligacions recollides en la legislació relacionades amb la seguretat i salut en la construcció

• Art. 40.2 Constitució espanyola «els poders públics han de vetllar per la seguretat i higiene 
al treball».

• Art 4 de l’Estatut dels treballadors «drets bàsics del treballador: respecte a la seva 
integritat física i a una adequada política de seguretat i higiene, el respecte a la seva 
intimitat i a la deguda consideració a la seva dignitat». Art. 19: «dret de treballador a una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene en la prestació dels seus serveis».

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals – bases de la protecció 
dels treballadors.

• RD 1627/1997, que incorpora a l’ordenament juridic nacional la directiva 92/57/CEE, de 24 
de juny, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut a aplicar en les 
obres de construcció temporals o mòbils.

• Art. 316, 317, 142 i 147 del Codi penal (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre): es 
tipifiquen les conductes doloses o culposes contra la salut dels treballadors.

Obligacions del contractista

El Contractista ha de complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, aplicant les mesures que integren el deure general de prevenció, designant els 
recursos preventius per a cada obra, presentar un pla de seguretat i salut en el treball i 
disposar els mitjans materials i humans per a protegir la seguretat i salut dels treballadors. A 
més, segons l'art 11.1 de l'RD 1627/1997, estan obligats a:

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'art. 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular a desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'art. 10 del Reial decret.

b) Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut a què es
refereix l'art. 7.

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'art. 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del Reial decret, durant l'execució de l'obra.

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

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

11.2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els 
corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats .

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'art. 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

11.3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de el promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
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Obligacions dels treballadors

El treballador també té el deure de protegir-se a si mateix i als seus companys d'activitat.

L'Article 29 de la Llei 31/1995. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 
assenyala una sèrie de normes d'autoprotecció:

1. Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva 
pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui 
afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, 
de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

2. Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, 
han de:

1) Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les 
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, 
qualsevol altre mitjà amb què desenvolupin la seva activitat.

2) Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, 
d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.

3) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els 
llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.

4) Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors 
designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau, a el servei
de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius 
raonables , un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

5) Contribuir a l'acompliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a 
fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

6) Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball 
que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors.

3. L'incompliment pels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a 
què es refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als
efectes previstos en l'art. 58.1 ET o de falta, si és el cas, d'acord amb el que estableix 
la corresponent normativa sobre règim disciplinari dels funcionaris públics o de personal
estatutari al servei de les administracions públiques. El que disposa aquest apartat serà 
igualment aplicable als socis de les cooperatives l'activitat consisteixi en la prestació del
seu treball, amb les precisions que s'estableixin en els seus reglaments de règim intern.
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