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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Quan empreses externes realitzen treballs a centres de la UPC és necessari establir coordinació
d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals per tal d’evitar que els riscos propis de
l’activitat de l’empresa externa afectin a persones alienes als treballs.
La iniciativa d’establir coordinació d’activitats empresarials correspon a la UPC donat que és titular de les
instal·lacions.

OBJECTE
Acordar i definir les actuacions preventives a adoptar durant la realització de treballs d’instal·lació i
reforma a zones de pas dels edificis de la UPC.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest procediment s’ha de tenir en consideració quan empreses externes han de fer treballs a zones de
pas que puguin donar lloc a:


Caiguda de persones.
Per la presència al terra de materials, cablejat, eines, brutícia, etc.



Caiguda d’objectes des de nivells superiors.
Quan es manipulen plaques dels sostres, lluminàries o altres elements situats en alçada.



Projecció de partícules.
Quan s’utilitzen esmoladores portàtils, trepants.




Treballs en alçada.
Quan s’utilitzen escales manuals, plataformes elevadores o bastides.
Vessament de productes químics.
Quan s’utilitzen productes químics que poden vessar i fer que el terra sigui lliscant.



Vessaments d’aigua.
Quan es manipulen conduccions d’aigua.

QUI
Aquest procediment està adreçat als responsables de la contractació d’empreses externes.

PROCÉS
Abans de l’inici dels treballs:
Complimentar el qüestionari de forma conjunta amb el responsable dels treballs per part de l’empresa
externa. Convé visitar les zones on es faran el treballs.
Primera part del qüestionari: indicar les característiques dels treballs i les zones que es veuran afectades.
Segona part: acordar les mesures que adoptarà cadascuna de les parts.
Durant l’execució els treballs:
El responsable de l’empresa externa haurà de comunicar:
-

Qualsevol situació no prevista o canvi que es produeixi.

-

Els accidents que puguin patir els seus treballadors o persones alienes.

-

Els incidents, que són successos que no han produït danys a les persones però que, en altres
circumstàncies, sí podrien haver causat lesions.

Per tal de valorar conjuntament si cal adoptar mesures complementàries o, si s’escau, fer la investigació
de l’accident o incident.

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT
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QÜESTIONARI PEL CONTROL DE RISCOS EN TREBALLS A ZONES DE PAS
Dades dels treballs
Empresa externa:

Data d’inici dels treballs:

Centre de la UPC:

Durada prevista dels treballs:

Zona de treball:
(Indiqueu quines zones es veuran afectades pels treballs)

Activitats que es realitzaran:

Equips que s’utilitzaran:

Productes químics:

Mesures a adoptar. (Marqueu les que s’acordin. Vegeu al dors les explicacions de les mesures.)
Per part de l’empresa externa:
 Tancar la zona de treball.
 Senyalitzar la prohibició de pas.
 Delimitar zona de pas al costat dels treballs.

Per part de la UPC:
 Informar als usuaris de l’edifici de la realització dels treballs.
 Organitzar recorregut alternatiu.
 Informar als usuaris de l’edifici del recorregut alternatiu.
 Programar els treballs fora de l’horari d’activitat normal de l’edifici.
 Altres mesures:

Vist i plau
Empresa externa

UPC

Data
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EXPLICACIÓ DE LES MESURES A ADOPTAR


Tancar la zona de treball.
Es tancarà la zona de treball utilitzant cinta de franges grogues i negres o de colors vius, tanques o un altre sistema
que obstaculitzi l’accés.



Senyalitzar la prohibició de pas
Es senyalitzarà la prohibició de pas amb senyals de tipus:



Delimitar zona de pas al costat dels treballs.
Es reservarà una zona de pas, d’1 m d’amplada mínima, per les persones si ho permeten les característiques dels
treballs i l’amplitud del lloc.
Aquest pas haurà d’estar suficientment allunyat de la zona de treball de manera que no hagi possibilitat de traspàs
de riscos a les persones que hi circularan.



Informar als usuaris de l’edifici de la realització dels treballs.
S’informarà als usuaris de l’edifici de la realització dels treballs, de la durada estimada, de les zones afectades i de
que no serà possible accedir-hi.
Es pot fer mitjançant correu electrònic o instal·lant rètols informatius.



Organitzar recorregut alternatiu.
Si no es pot reservar una zona pel pas de persones s’haurà d’estudiar un recorregut alternatiu per accedir als
espais que quedarien aïllats durant els treballs.
Podrà ser necessari habilitar portes d’emergència, que podrien estar connectades al sistema d’alarma de l’edifici o
obrir accessos que habitualment estan tancats.



Informar als usuaris de l’edifici del recorregut alternatiu
S’instal·laran rètols, a la zona on s’ha tallat el pas, per informar del recorregut alternatiu.
De forma complementària es pot enviar la informació per correu electrònic.



Programar els treballs fora de l’horari d’activitat normal de l’edifici.
Si, per l’activitat normal de l’edifici, no és possible tancar la zona afectada pels treballs aquests es programaran en
un altre horari.
En aquest cas serà igualment necessari que l’empresa externa tanqui i senyalitzi la zona de treball.

