
CRITERI ACTUACIÓ DEL CSS ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET-
LLEI 10/2020 de 29 de març 

 

El present criteri preveu aclarir quina ha de ser l’actuació dels coordinadors en matèria  

de seguretat i salut en fase d’execució després de la publicació del  Reial Decret-Llei 

10/2020 de 29 de març. 

 

ACTA DE PARALITZACIÓ DE L’OBRA 

La situació de paralització de les obres per les causes especificades en el R.D Llei abans 

esmentat  NO s’ha de comunicar a Inspecció de Treball ja que no és un del supòsits 

previstos en l’article 13.4 i article 14 del RD 1627/97.  

Per tant, no s’ha de fer cap Acta de paralització d’obra. El model d’acta de paralització 

elaborat pel CSCAE i el CGATE estava prevista per a altres supòsits diferents a la 

situació actual derivada del RD-Llei 10/2020. 

ANOTACIONS AL LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Segons indica l’article 13.3 del RD 1627/97 el llibre d’incidències s’ha de mantenir 

sempre a l’obra, i en cas de llibre d’incidències electrònic ha d’estar geolocalitzat, 

obligació que provoca que els CSS no hi puguin tenir accés durant la situació de força 

major i no hi puguin escriure instruccions.  

Derivat d’aquesta situació la recomanació és que quan els coordinadors de seguretat i 

salut tinguin accés al llibre d’incidències facin una anotació especificant que l’obra ha 

estat aturada de data---- a data----- per causa de força major derivada d’emergència 

sanitària pel COVID-19, que en data ……………. es va enviar un mail a tots els agents 

de l’obra ( en cas que s’hagi enviat el mail) especificant l’aturada i les mesures que calia 

prendre: (llistat merament indicatiu a títol d´exemple) 

- Retirar la maquinària, mitjans auxiliars i eines manuals 

- En cas de deixar maquinària no deixar les claus d’accionament 

- Comprovar les proteccions col·lectives 

- Comprovar la tanca perimetral 

- Comprovar que hi hagi la senyalització de seguretat i salut a la tanca 

- …. 

que el contractista va realitzar aquestes mesures i ho va notificar per escrit, i que abans 

de re emprendre els treballs el recurs preventiu comprovarà el bon estat de les 

proteccions col·lectives de l’obra. 

 

Girona, 1-4-20 


