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OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte del present procediment és establir els mecanismes d’informació en matèria de seguretat i
salut entre els Serveis de Manteniment i els laboratoris / tallers de la UPC en la comunicació d’una
sol·licitud d’intervenció, per tal que prèviament a l’inici de les tasques siguin informats per part del
laboratori / taller d’aquells equips, instal·lacions, productes, agents i/o operacions que puguin comportar
riscos i requereixin d’una especial cautela o de l’adopció de mesures de protecció específiques.

La coordinació ha de garantir el compliment dels següents objectius:
 L'aplicació correcta dels mètodes de treball a la zona on es fa la intervenció.
 El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en els laboratoris / tallers,
quan es desenvolupin a la zona de treball activitats incompatibles entre sí per la seva incidència en
la seguretat i la salut dels treballadors.
 Que ambdues Unitats s’informin recíprocament, en la mesura que sigui possible, dels riscos
específics de les activitats que desenvolupin i que els hi puguin afectar, en particular sobre aquells
que poden veure’s agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència
d’activitats.
Per exemple: presència de productes químics inflamables a prop de la zona on s’han de realitzar
tasques de soldadura.

L’àmbit d’aplicació d’aquest procediment comprèn les sol·licituds d’intervenció que un laboratori / taller
de la UPC amb equips, instal·lacions, productes, agents i/o operacions que puguin comportar riscos,
faci als Serveis de Manteniment segons les vies establertes a tal efecte.

Els laboratoris / tallers de la UPC disposen d’un informe d’Avaluació Inicial de Riscos que pot ser
consultat pels Serveis de Manteniment, prèviament a la realització de la sol·licitud d’intervenció
mitjançant la persona que fa l’esmentada sol·licitud.
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ABANS I DURANT LA REALITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
LABORATORI / TALLER
El laboratori / taller que trameti una sol·licitud d’intervenció als Serveis de Manteniment, haurà
d’informar-los, en la mesura que sigui possible, de:
1.
2.
3.
4.

Descripció de la sol·licitud d’intervenció, segons les vies establertes a tal efecte.
Comunicar el nom d’una persona del laboratori / taller que conegui les condicions, estat i contingut
de les instal·lacions del laboratori / taller i que pugui aclarir o solucionar una incidència.
Relació dels equips, instal·lacions, productes i agents del laboratori / taller que poden afectar a les
tasques que han de realitzar els Serveis de Manteniment segons la sol·licitud d’intervenció.
Informar de les operacions que s’estiguin portant a terme en el laboratori / taller que puguin
originar un risc vers les tasques que els Serveis de Manteniment hagin de realitzar.

SERVEIS DE MANTENIMENT
Els Serveis de Manteniment hauran de:
1.

2.
3.

4.

Informar al laboratori / taller dels requisits necessaris per realitzar la intervenció així com de
l’afectació de la seva tasca en el laboratori / taller per tal de garantir les condicions de seguretat.
Per exemple, si es requereix la instal·lació d’una bastida, si s’ha de tallar el subministrament
elèctric temporalment, etc.
Adoptar les mesures preventives necessàries per garantir la realització de les tasques de forma
segura.
Assegurar que l’operari/s de manteniment que executi la intervenció disposi de la informació
necessària en matèria de seguretat i salut, així com dels mitjans de protecció necessaris
(individuals i/o col·lectius).
Informar al laboratori / taller de la finalització de les tasques que s’hagin realitzat, derivades de la
sol·licitud d’intervenció.

No es podrà realitzar cap intervenció per part dels Serveis de Manteniment si:
Prèviament no s’han adoptat les mesures preventives que s’hagin pogut acordar en la zona
d’intervenció del laboratori / taller.
Per exemple, la retirada de productes químics, equips i aparells, desconnexions, aturada preventiva de
les instal·lacions implicades, balisament, etc.

