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1.   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar al seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les administracions 
públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotscontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è de la 
“Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 
 
 
ARTÍCULO 10 
 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se aplicarán durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del emplazamiento de los 
puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vias o zonas 
de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares.  d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La delimitación y el acondicionamiento de las 
zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la 
eliminación o evacuación de residuos y escombros.  h)  La adaptacón, en función de la evolución de la obra, del 
periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación 
entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e incompatibilidades con 
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclós a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
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2.   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex lV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra a bé ser 
extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops, 
adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les 
possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc 
d’incendi. 
 
2.1. MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc) 
-  Riscos 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 i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
2.2. TREBALLS  PREVIS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bocada de piles de material. 
 
2.3. ENDERROCS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades. 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   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 ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
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2.5. FONAMENTS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom de les edificacions contigües 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
2.6. ESTRUCTURA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
2.7. RAM DE PALETA 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
 
2.8. COBERTA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
 



URGELLÈS BERGADÀ ENGINYERS, S.L.                                                                                    
Camí de Valls nº81-87, Local 71 43204 Reus  
Tel: 977 327 419 / Fax: 977 754 097 

2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
2.10. INSTAL·LACIONS 
 
-    Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
 
ANEXO II 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 2.Trabajos en los que la exposición a 
agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica 
de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible, 3. Trabajos con exposición, a radiaciones ionizantes para 
los que no se especifica la obligatoriedad la delimitación de zonas controladas y/o vigiladas, 4.  Trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, 5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por 
immersión, 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos, 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático, 8. Trabajos realizados en cajones de 
aire comprimido, 9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 
3.  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 mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els 
mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al 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 d’obra 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
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Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases. 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
Utilització del casc 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de davantals 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un operari. 
Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un 
passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Bolcada de piles de material. 
 
 
4.  PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà a 
l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
a urgències,ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
 
5.   NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 16/10/2007 
 
Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors. 
  
Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 
de setembre de 1957.  
 
Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.  
 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. (Vigent 
parcialment)  
 
Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC Senyalització 
d’obres.  
 
Resolució de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.  
 
Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la redacció de l’article 
171.b) A del Codi de Circulació.  
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Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.  
 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.  
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 
Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-CE, relativa als 
aparells i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.  
 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.  
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball.  
 
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  
 
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
de càrregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.  
 
Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització.  
 
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball.  
 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
 
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 
per part dels treballadors d’equips de protecció individual.  
 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per 
als treballs dels equips de treball.  
 
Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.  
 
Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la 
salut dels treballadors en les activitats mineres.  
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció.  
 
Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.  
 
Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  
 
Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització vertical, de la Instrucció de 
Carreteres.  
 
Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses 
per carretera, per ferrocarril o per via navegable.  
 
Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig.  
 
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.  
 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. 
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Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball.  
 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant del risc elèctric.  
 
 
Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  
 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
 
Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.  
 
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
 
Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació d’obertura prèvia o 
represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.  
 
Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, i s’amplia 
el seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens.  
 
Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als 
riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  
 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-
AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.  
 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica 
complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades.  
 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  
 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  
 
Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la publicació de l’Acord de la 
Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.  
 
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels 
equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.  
 
Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant 
els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició de vibracions mecàniques.  
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.  
 
Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per 
la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
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s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció 
tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica així mateix, el 
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.  
 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
 
Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema 
de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.  
 
 
Tarragona, Abril de 2.010 
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