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1.INTRODUCCIÓ.
És millor prevenir que guarir. No és un tòpic, sinó una veritat constatable. Prevenir

els riscos laborals és un compromís que adquireixen empresa i treballadors * en
benefici de la salut d’aquests últims i que beneficia a tots. LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, ha posat en marxa un Sistema de Gestió
de Prevenció de Riscos Laborals. El principal objectiu és garantir la seguretat i la
salut dels seus empleats i dels treballadors aliens que treballen per a ella, així com
donar compliment als requisits legals i reglamentaris que estableixen tant la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals com la resta de legislació i normativa vigent en
aquesta matèria.
Les normes de Prevenció contingudes en el present document han de ser
observades per les empreses que operin en el nostre recinte de LA FARGA
GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, assegurant que són rebudes pels
treballadors al seu càrrec( Subcontractes, autònoms, etc.)
Totes les empreses i el seu personal utilitzaran mètodes de treball segurs. Els
treballadors no s’arriscaran innecessàriament i, davant qualsevol risc o anomalia,
ho comunicaran al seu superior immediat i aquest ho transmetrà a la LA FARGA
GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, en cas necessari.
Les empreses i el personal que tinguin al seu càrrec maquinària, s’han de
responsabilitzar de verificar la periodicitat del manteniment dels equips (en
especial els sistemes de protecció) i s’encarregaran de què les persones que els
facin servir tinguin la formació i informació adequada. Els treballs no modificaran o
retiraran els sistemes de protecció de màquines i equips.
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Tot el que tingui personal al seu càrrec és responsable de la seva seguretat, així
com de què hagin rebut la informació adequada per treballar amb les mesures de
seguretat establertes.
El personal utilitzarà els equips de protecció individual proporcionats per
l’empresa, encarregant-se de la seva conservació i bon ús.
LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, està degudament
formada per atendre una possible emergència. Si vostè detecta un accident ha de
comunicar-lo al nostre personal que està ubicat al recinte firal.
*A aquest informe el terme treballadors representa el conjunt de treballadors/es de l’empresa.

LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, disposa d’un model
organitzatiu preventiu emmarcat dins de l’Àrea de Recursos Humans destinat a
gestionar el Sistema de prevenció, vetllant pel compliment de la legislació vigent,
així com dels procediments interns de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, i perseguint l’objectiu de la millora contínua de les condicions
de treball de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, i de la
qualitat de la vida laboral dels seus treballadors.
2. CLÀUSULES GENERALS
CONTRACTACIONS.

DE

SEGURETAT

EN

MATÈRIA

DE

a). L’empresa contractista i les subcontractistes ,en el seu cas, hauran de complir
la normativa laboral i de seguretat social vigent, i fer acomplir al seu
personal i empreses subcontractistes les disposicions vigents en matèria
de seguretat i salut a la feina, especialment la llei de prevenció de riscos
laborals i la totalitat de reals decrets sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut que siguin d’aplicació.
LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, no intervindrà en la
gestió directa de prevenció de riscos laborals del contractista o subcontractista,
respecte dels treballadors d’aquests, si bé queda facultada per realitzar les
inspeccions que cregui convenients per mitjà dels seus tècnics, o dels vocals del
comitè de seguretat i salut.
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b). A l’objecte indicat l’empresa contractista, sense perjudici del compliment
del que hi ha legalment establert sobre comitès de seguretat i salut, o
coordinadors de seguretat i salut, deurà tenir un representant o encarregat que
serà el responsable de complir i fer acomplir al seu personal qualsevol mesura de
seguretat i salut que sigui assenyalada per LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, o indicada per ell mateix i que afecti al
treball realitzat per la seva empresa.
Per això, cada contractista deurà nombrar a una persona responsable de
seguretat(recurs preventiu), qui realitzarà les funcions de coordinació i
vigilància de la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec, així com serà la
persona de contacte amb LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, per coordinar i tractat tots els assumptes en matèria de
prevenció de riscos laborals que aquesta consideri en cada moment.

c). Així mateix, l’empresa contractista es compromet a respectar qualsevol
altra norma de caràcter intern que, relativa a la prevenció de riscos laborals,
pogués ser-li comunicada.
d). Tot el personal dels contractistes haurà d’estar proveït dels equips de
protecció individual necessaris (EPI’s), per a tots aquells riscos que els
requereixin. Els empleats del contractista hauran estat informats prèviament dels
riscos contra els quals protegeix el fet de dur EPI’s i hauran estat formats i
entrenats per al seu ús per part de la seva empresa. La seva utilització i
manteniment haurà de fer-se conforme el manual d’instruccions i estaran
degudament homologats.
e). L’incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades a les
clàusules anteriors, podrà comportar la paralització dels treballs, fins que
es doni compliment a les mateixes, i en el seu cas, serà causa de suspensió dels
possibles contractes actuals o futurs per treballar al recinte firal, sense dret a
indemnització.
3. REGLES GENERALS DE SEGURETAT PER A EMPLEATS D’EMPRESES
ALIENES A LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.
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a) El contractista donarà a conèixer a LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, una relació de tots els equips auxiliars, elèctrics i de motor,
així com equips de soldadura o oxicorte que vagi a introduir en els centres de
treball de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.
b) El contractista sol·licitarà permís a LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, per utilitzar o manipular qualsevol instal·lació, fixa o mòbil ,
així com equips, eines, etc. que siguin propietat de LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.
c) Els conductors dels vehicles del contractista que hagin de circular per l’interior
de les dependències de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS,
SA, respectaran les limitacions de velocitat (10 km./ hora). L’estacionament dels
vehicles s’efectuarà en la zona que se’ls indiqui.
d) Tots els empleats del contractista respectaran els senyals de seguretat de la
zona de treball i trànsit.
e) Qualsevol tipus de sinistre detectat pel personal del contractista o
subcontractista, deurà ser comunicat d’immediat a LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.

f) En cas que sigui necessari posar en marxa el PLA D’EMERGÈNCIA i EVACUACIÓ,
tots els empleats del contractista seguiran les indicacions que, prèviament, hagin
rebut dels responsables de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA.
g) Qualsevol accident de treball que sofreixi el personal del contractista o
subcontractista deurà ser comunicat a LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, dins del mateix dia en què es produeixi.
h) El contractista haurà de mantenir la seva àrea de treball en perfectes
condicions d’ordre i neteja, i respectar i fer acomplir entre els seus treballadors les
regles de seguretat vigents en LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA.

6

Normes generals de prevenció de riscos laborals

i) Els carretons automotors s’utilitzaran exclusivament per al transport de material,
quedant prohibit el transport de persones. Així mateix, només seran utilitzats pel
personal degudament autoritzat i format.

4. REGLES DE SEGURETAT PER A TOTS ELS TREBALLS DE MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE CERTÀMENS.
4.1. Generalitats.
Tot operari ha d’informar, al seu immediat superior, de les situacions de perill que
observi durant el seu treball.
En el lloc de treball ha de mantenir-se l’ordre i la neteja, amb la finalitat d’evitar
accidents.
Abans de començar un treball en una zona poc coneguda, es revisarà bé la zona.
Al finalitzar un treball es recolliran els utensilis, materials i residus, de manera que
quedi neta i buidada la zona on s’hagi treballat.
Els operaris que no estiguin degudament autoritzats i formats no podran utilitzar
la maquinària, els equips, els quadres, els cables i les connexions elèctriques.
En tot moment han de complir-se les obligacions i prohibicions senyalitzades, així
com s’ha de respectar les advertències de perill.
Els dispositius de seguretat de màquines i equips, no han d’anul.lar-se mai.
Els operaris que realitzin treballs que precisin de proteccions individuals deuran fer
ús de les esmentades proteccions.
Esta prohibit introduir begudes alcohòliques i altres drogues, dins del recinte firal.
Queda totalment prohibit obstaculitzar i tapar els senyals d’extintors, polsadors,
boques d’incendi, llums d’emergència, sortides d’emergències i trasllat d’extintors.
Els residus tòxics per a les persones i per al medi ambient (pintures, vernissos,
dissolvents, i els envasos que els contenen, etc.) haurien de ser retirats per les
empreses que els hagin generat, mai abocar-los pels desguassos de LA FARGA
GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.
El personal de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA,
vetllarà pel compliment de la Normativa de Seguretat, estan autoritzat per
7

Normes generals de prevenció de riscos laborals

impedir la continuació dels treballs que es considerin perillosos, i que s’estiguin
realitzant per personal aliè en el recinte firal.
LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, compta amb un Pla
d’Autoprotecció, que preveu les accions a prendre en cas de produir-se alguna
emergència. El personal de la Fira, ubicat al recinte firal, és l’encarregat
d’informar-los i orientar-los sobre aquestes accions. Tot el personal aliè a la Fira
deu col·laborar amb ells i seguir les seves instruccions.

4.2. Protecció personal.
L’equip de seguretat deu conservar-se en perfecte estat. Si l’equip ha sofert
desperfectes, s’haurà de sol·licitar el canvi per un nou.
La roba de treball deurà portar-se correctament cordada i no massa folgada,
sense parts estripades, soltes o que pengin, per evitar enganxades. No es deu
treballar amb la roba tacada de greix, oli,dissolvents, etc.
S’utilitzaran ulleres de seguretat sempre que s’efectuïn o presenciïn treballs en els
que puguin produir-se projeccions de partícules sòlides o líquides, emissió de
gasos perjudicials, enlluernaments,etc.
Sempre que existeixi risc de caiguda d’objectes o materials s’haurà d’utilitzar casc
protector. El més aconsellable és portar-lo posat permanentment, durant tota la
jornada laboral.
Els operaris de muntatge hauran d’utilitzar calçat de seguretat, el qual tindrà
puntera reforçada, sòl de goma amb un dibuix ben marcat i sense ferramentes per
evitar relliscades i contactes elèctrics.
S’utilitzaran guants de protecció en tots aquells treballs on puguin produir-se
lesions a les mans.
Per realitzar treballs que revesteixin riscos de caràcter elèctric, es deuran utilitzar
els guants aïllants apropiats.

És obligatori l’ús de cinturons de seguretat amb amortiments de caiguda, a aquells
llocs de treball on no existeixi una perfecta protecció de bastides, passadissos,
plataformes,etc.
En general, el cinturó de seguretat haurà de ser utilitzat per realitzar qualsevol
tipus de treball a una alçada superior a 3’5 metres i deurà ser subjectat a punts de
fixació segurs.
8

Normes generals de prevenció de riscos laborals

Per realitzar treballs en els quals existeixi un risc d’aspirar pols, gasos, vapors o
qualsevol substància nociva, s’haurà de fer ús de mascaretes, caretes, filtres i
equips respiratoris homologats.
S’utilitzaran protectors auditius en tots aquells treballs on el soroll pugui suposar
un risc.
4.3. Treballs en alçada. Bastides i plataformes de treball.
Les persones que pateixin vertigen no hauran de realitzar treballs en alçada.
Tot muntador d’alçada haurà d’anar proveït d’una bossa portaeines.
Al treballar en llocs elevats no es llançaran eines ni materials; es passaran de mà
en mà, o bé s’utilitzarà una corda o un cabàs.
L’enganxament de les peces que es munten o desmunten serà fet amb les
màximes condicions de seguretat, i la fixació de les peces al seu emplaçament
definitiu es farà, en la mesura del possible, abans de deixar anar definitivament el
cable de subjecció.
Les bastides hauran de ser sòlides i estables, muntades per un personal qualificat i
hauran de comptar amb barana, llistó intermedi i entornpeu.
Abans de realitzar treballs sobre andamis o plataformes es comprovarà que
aquests es troben en perfectes condicions. Qualsevol anomalia deu ser posada en
coneixement del superior immediat.
Abans de realitzar treballs sobre una bastida amb rodes, es bloquejaran les
mateixes.
Es prohibeix realitzar treballs simultanis a diferents nivells i en la mateixa vertical.
L’amplada de la plataforma de treball serà de 60 cm, com a mínim.

No s’emmagatzemarà sobre les bastides i plataformes, més material que el
necessari per garantir la continuïtat del treball, per no sobrecarregar-lo i disposar
d’espai lliure.
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Les eines, estris i materials que s’utilitzin a la plataforma de treball es col·locaran
dins de cabassos i calaixos, minimitzant així el risc de la seva caiguda.
Quan es traslladi la bastida no ha d’haver cap treballador a sobre d’aquesta.
Quan s’utilitzi l’estructura de la bastida per accedir a plataformes de treball a 3,5
m. d’alçada o més, s’haurà d’utilitzar cinturó o arnès de seguretat, o mesures de
protecció alternatives.
Els pisos i passadissos de les plataformes de treball seran antilliscants, es
mantindran lliures d’obstacles i estaran proveïts d’un sistema de drenatge que
permeti l’eliminació de productes relliscosos.
Quan s’executin treballs sobre plataformes mòbils, s’empraran dispositius de
seguretat que evitin el seu desplaçament o caiguda.
Les plataformes que ofereixin perill de caiguda, des de més de dos metres
d’alçada, estaran protegides en tot el seu contorn per baranes i plints.
L’escala d’accés a les plataformes se situarà en un lateral de l’estructura, i mai a
les cantonades.
4.4. Escales portàtils.
Les escales de mà s’inspeccionaran abans d’iniciar un treball, rebutjant aquelles
que no ofereixin garanties de seguretat. Els travessers han de ser d’una sola peça
i els graons han d’estar acoblats i no només clavats.
Les escales estaran proveïdes d’algun dispositiu antilliscant en el seu peu, o
ganxos de subjecció a la part superior.
Abans de pujar o baixar per una escala de mà, es deu mirar si li falta algun graó.
Es necessari pujar per l’escala amb les mans lliures i de cara a ella.
Es treballarà de cara a l’escala sostenint-se amb una mà. Si això últim no és
possible, s’utilitzarà un cinturó de seguretat subjectat a un punt fix, però mai a
l’escala.
Es prohibeix l’entroncament de dues escales si no compten amb els dispositius
especialment preparats per a això.
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No s’utilitzaran les escales simultàniament per a dues persones.
Quan no s’utilitzin, les escales de mà s’han de guardar a l’abric del sol i de la pluja.
No han de deixar-se mai tombades a terra.
Les escales de fusta no han de ser pintades (excepte amb vernís transparent), ja
que la pintura pot amagar defectes o anomalies, que poden resultar perilloses.
4.5. Eines d’ús general.
No s’utilitzarà sota cap concepte eines inadequades per al treball que s’hagi de
realitzar.
Les eines s’inspeccionaran cuidadosament per l’usuari abans d’utilitzar-les
rebutjant aquelles que estiguessin defectuoses, i informant-ne al superior
immediat.
Per evitar l’ús indegut d’eines en mal estat ,s’etiquetaran indicant l’avaria.
A les eines proveïdes de mànecs, aquests seran de dimensions adequades i
estaran ben subjectats sense clivelles o estelles i seran aïllants, sempre que sigui
necessari.
Les eines dels electricistes deuran estar homologades.
Les eines es mantindran netes d’oli i greix.
Les eines tallants i punxants es mantindran degudament afilades, no es portaran a
les butxaques o soltes a la caixa d’eines, sinó sempre en les seves fundes o
allotjaments especials.

4.6. Màquines.
Les màquines han de mantenir-se en perfecte estat de funcionament. Les
distraccions en aquest aspecte poden ser fatals.
Abans de treballar amb una màquina portàtil s’ha de comprovar que el seu estat
aparent es perfecte. Qualsevol anomalia observada deu ser posada en
coneixement del seu superior immediat.
Quan vagi a barrinar assegureu-vos abans que no existeixen cables o obstacles en
el punt de treball, que puguin produir accidents en passar la broca.
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Treballant amb màquines pneumàtiques, no es desconnectaran aquestes de les
seves mànegues o vàlvules, sense havent-ne tancat abans l’alimentació i deixat
que l’aire es descarregui a través de la pròpia eina. No es doblarà la mànega per
tancar el pas de l’aire, excepte en cas d’emergència greu.
S’utilitzaran ulleres de protecció homologades.
Les rebladores i eines pneumàtiques similars es mantindran sempre amb l'estri cap
a baix, quan no estiguin treballant. Al finalitzar la jornada, es prendrà d’aquesta
màquina l’estri que porti.
Els elements de protecció que obligatòriament han de tenir les rodes d’esmolar
fixes són: la pantalla protectora per veure el treball a través d'ella, la protecció de
la mola cobrint les seves tres quartes parts i el suport de l’útil que estarà a nivell
igual o superior a l’eix, amb distàncies a la perifèria de la mola de 3 mm., com a
màxim. Així mateix, és obligatori l’ús d’ulleres de protecció homologades.
Queda prohibit l’ajustament del suport amb la mola
No s’utilitzaran les cares laterals de la mola per esmolar eines.

en

moviment.

Per esmolar peces petites, es subjectaran amb tenalles o mordasses.
Les esmoladores portàtils portaran la protecció metàl·lica i l’operari es protegirà
amb ulleres o pantalla facial.

4.7. Prevenció de riscos elèctrics.
Abans d’utilitzar un aparell o instal·lació elèctrica assegureu-vos que el seu estat
aparent és perfecte, informeu-vos de les precaucions que cal adoptar per al seu ús
i respectar-les escrupolosament.
Abans de connectar un aparell elèctric comprovar que la tensió de la xarxa és la
que correspon a la màquina.
Per utilitzar un aparell o una instal·lació elèctrica, maniobri únicament els òrgans
previstos amb aquesta finalitat. No manipuli ni modifiqui dispositius de seguretat.
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No utilitzi aparells elèctric ni manipuli sobre instal·lacions elèctriques quan
accidentalment es troben mullats, o si es vostè qui té les mans o els peus mullats.
No manipuli ni tracti de reparar les instal·lacions o màquines elèctriques. En cas
d’anomalia, avisi a un electricista.
No obri mai les proteccions dels aparells elèctrics i respecti tot senyal o protecció
destinat a evitar el contacte del cos amb un fil o peça, sota tensió elèctrica.
Totes les instal·lacions elèctriques que es realitzin a LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, deuran complir el reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió i ser realitzades per Instal·ladors Autoritzats pel Ministeri
d’indústria.
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