
EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19 
 

AMPLIACIÓ RECOMANACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS ENGINYERS 
GRADUATS I ELS ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS  

(21/04/2020) 
 
Com a continuació del darrer document elaborat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona el proppassat 19 de març i donada la reobertura de determinats centres de treball i producció 
d’activitats considerades no essencials, i també d'acord amb el "nou document de recomanacions" rebut per part 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (GOGITI); s’ha preparat aquesta 
ampliació del document anteriorment indicat. 

Cal destacar el dinamisme de la situació que estem vivint i la reiteració del caràcter de “recomanació” del present 
document respecte de les actuacions dels Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials en el seu 
desenvolupament professional. En cap cas, és la pretensió d’aquest escrit excloure aquelles actuacions que els 
tècnics, com a professionals formats i ciutadans responsables, considerin adequat adoptar amb mires d’una major 
seguretat, sempre atenent a les disposicions i indicacions de les autoritats competents. 

RECOMANACIONS 

1. Sobre els tècnics que desenvolupen tasques associades a la Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) 
d'obres de construcció en fase d'execució: 

L'enginyer graduat o enginyer tècnic industrial, bé sigui per designació específica o per assumpció de les 
mateixes com a part de la direcció facultativa o director d'obra (DF o DO), en l'àmbit de les obligacions 
disposades a l'article 9 del RD 1627/1997, haurà d'assegurar-se, mitjançant consulta directa i fefaent 
al contractista, que aquest ha adoptat les mesures bàsiques recomanades per les autoritats 
encaminades a minimitzar el risc de contagi, en base a la seva necessària cooperació. Al tractar-se de 
mesures lligades a un assumpte de salut pública i per tant fora de les atribucions legals dels CSS, i al 
no ser previsible la presència d'agents amb autoritat sanitària a les obres, aquest continua sent la màxima 
autoritat en matèria de seguretat i salut laboral a l'obra.  

Així doncs, encara que sense disposar d'atribucions legals ni competències sanitàries per a la gestió de 
l'excepcional problema de salut pública en qüestió, el CSS sí que hauria de vetllar per la salut dels 
treballadors dins l'obra. 

Es per tant aconsellable que es preocupi de la imprescindible cooperació de tots els agents de l'obra per 
minimitzar els riscos de contagi i propagació del virus, tant del contractista com del responsable 
directe de la salut dels treballadors (amb procediments de treball, protocols i controls d'accés adaptats a 
la situació de l'obra, dels quals haurà d'informar convenientment als treballadors i al CSS pel seu 
coneixement), com dels propis treballadors amb la seva responsabilitat de compliment.  



Insistint en que el CSS no té atribució legal ni competència sanitària, al ser aquest un assumpte de salut 
pública, és aconsellable que en cas de que aquest observés a les obres, situacions o actituds contràries 
a les mesures bàsiques per a prevenir el contagi i minimitzar la propagació del COVID-19 (de les que hi 
ha folgada informació a disposició de qualsevol ciutadà), informés de les mateixes al contractista, als 
recursos preventius i a les autoritats competents quan segons el seu criteri les circumstàncies així ho 
requerissin. En aquest cas, és de suma importància, deixar constància de les comunicacions realitzades 
mitjançant el Llibre d'Incidències, el correu electrònic o qualsevol altre suport admès com a format de 
comunicacions fefaent, amb la finalitat de deixar clara la seva actuació col·laboradora i evitar incórrer en 
una possible actitud dolosa que limités o anul·lés la cobertura de la seva assegurança de 
Responsabilitat Civil, degut a possibles reclamacions en relació a les seves actuacions. 

 
2. Sobre els tècnics que desenvolupen tasques associades a la Direcció d'Obra (DO): 

Tal i com ja s'ha esmentat al punt anterior, cal que l'enginyer graduat o enginyer tècnic industrial que 
actua com a DO tingui molt present que en aquelles obres on no es requereix la intervenció d'un CSS en 
la seva fase d'execució, seran ells qui assumiran per defecte les funcions del CSS i per tant, les 
recomanacions del punt 1 són igualment d'aplicació per ells. 

Respecte a les seves funcions com a DO (si existeix CSS designat), en relació a la situació que motiva el 
present document, és important recordar que durant el seu desenvolupament sempre haurà de tenir en 
compte el seu deure de conèixer les mesures i condicions de seguretat i salut establertes a l'obra i 
d'informar al CSS dels incompliments que detecti durant la seva presència a la mateixa, bé sigui de 
caràcter general (riscos intrínsecs de l'obra) o bé, en aquest cas, dels relacionats amb el COVID-19, per 
tal de que aquest adopti les mesures oportunes. 

En cas d'absència del CSS a l'obra, si el DO observés situacions o actituds contràries a les mesures 
bàsiques per a prevenir el contagi i minimitzar la propagació del COVID-19 (de les que hi ha folgada 
informació a disposició de qualsevol ciutadà), haurà d'informar de les mateixes al contractista, als 
recursos preventius i al CSS per tal que al seu criteri, si les circumstàncies ho requerissin, ho transmeti a 
les autoritats competents. En aquest cas, és de suma importància, deixar constància de les 
comunicacions realitzades mitjançant el Llibre d'Ordres i Assistències, el Llibre d'Incidències, el correu 
electrònic o qualsevol altre suport admès com a format de comunicacions fefaent, amb la finalitat de deixar 
clara la seva actuació col·laboradora i evitar incórrer en una possible actitud dolosa que limités o anul·lés 
la cobertura de la seva assegurança de Responsabilitat Civil, degut a possibles reclamacions en 
relació a les seves actuacions. 

 

 



3. Aturada de l'obra: 

Cal assenyalar la diferència entre tancar un centre de treball, acció per la qual no tenen atribucions 
legals ni competències sanitàries en matèria de salut pública cap dels agents anteriorment considerats 
(CSS, DF i DO), i aturar unes determinades tasques per observança d'incompliment amb les mesures 
bàsiques recomanades per les autoritats pertinents, encaminades a minimitzar el risc de contagi i 
propagació del COVID-19. 

En base amb aquest punt i al que disposa el document “Criterio Operativo nº 102/2020 del Mº de Trabajo, 
sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones 
derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)”, s'aconsella que els CSS, DF i DO quan dins el seu 
desenvolupament observin o siguin coneixedors d'incompliments amb les mesures bàsiques 
recomanades per les autoritats pertinents, encaminades a minimitzar el risc de contagi i propagació del 
COVID-19 als centres de treball i en particular en el disposat als protocols o procediments de treball 
establerts pel contractista de l'obra, informin dels esmentats incompliments al contractista, als recursos 
preventius i a les autoritats competents quan sota el seu criteri, les circumstàncies així ho requerissin, 
perquè aquestes procedeixin segons ho estableix l'esmentat document “Criterio Operativo nº 102/2020" 
o com considerin oportú. 

Quan es doni aquesta situació i si hi ha acord entre les parts, es pot signar una acta d'aturada de l'obra 
per tal de deixar constància de l'acord entre les parts. A tal efecte, des del Col·legi s'ha posat a disposició 
dels col·legiats un model de referència que es pot descarregar al següent enllaç:  

 
 És recomanable la lectura de la guia “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del 

COVID-19”, y del “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2 (també accessible  des de l'enllaç contingut a la guia)”:  

 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf    
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  
 
 

Reiterem que, tal i com s’ha fet des del primer moment en el que va esclatar aquesta crisi, el Col·legi posa a 
disposició dels seus col·legiats els Serveis d'Orientació Tècnica i Assessoria Jurídica, que continuen funcionant 
de forma telemàtica a través de qualsevol canal de comunicació dels que disposa el Col·legi:  

Telèfon: 93 496 14 20 
corrreu-e: sot@ebcn.cat / saj@ebcn.cat 
Xats Xarxa-EBCN: SOT i SAJ 
 

Per últim, us recordem que el Col·legi anirà informant puntualment de les novetats de les que vagi tenint 
coneixement a través de tots els seus mitjans de comunicació.   


