NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS A:
L’ATLÀNTIDA

Prevenció de riscos laborals

NORMES GENERALS DE SEGURETAT
PER EMPRESES EXTERNES
1. Respectar les indicacions de seguretat i tenir en compte les instruccions del
responsable de prevenció de riscos laborals de l’Atlàntida, el señor Josep Barcons
(telèfon: 620 554 876 )
2. Respectar en tot moment la senyalització de les instal.lacions.
3. Ser prudents en la realització de les tasques i seguir les directrius del pla de
seguretat propi.
4. Està prohibit fumar a les instal.lacions de l’Atlàntida.
5. No tocar equips de treball o instal.lacions sense autorització.
6. Verificar, abans d’iniciar els treballs, que els equips de treball estan en perfecte
estat d’ús.
7. Avisar de manera inmediata al responsable de prevenció de l’Atlàntida de
qualsevol incidencia o situació de risc que es detecti.
8. Mantenir les zones de treball netes i endreçades.
9. No obstaculitzar les sortides d’emergència, extintors, etc.
10. En cas de realitzar tasques amb riscos especials (soldadura, treball en espais
confinats, treballs en alçada, etc) sol.licitar autorització al responsable de
prevenció de l’Atlàntida i informar de la durada dels treballs i el nombre de
persones que hi participaran.
11. Cada empresa contractada o subcontractada serà responsable d’adoptar i
aplicar de manera correcta les mesures preventives derivades dels riscos de la
seva pròpia activitat, d’acord amb la normativa vigent de prevenció de riscos
laborals.

EN CAS D’ALARMA O EMERGÈNCIA, DEIXI LA TASCA QUE ESTIGUI
REALITZANT, MANTINGUI LA CALMA I POSI’S EN CONTACTE AMB:
JOSEP BARCONS

620 554 876
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NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER EMPRESES EXTERNES
RISCOS IDENTIFICATS

Caiguda de persones al
mateix nivell

Caiguda de persones a
diferent nivell

Caiguda d’objectes per
desplom

Atrapaments, cops,
xocs

Contactes elèctrics
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MESURES PREVENTIVES BÀSIQUES A
ADOPTAR
. Circular sense presses per la zona de
treball, escales, passadissos, etc.
. Mantenir l’ordre i la neteja en el lloc
de treball.
. Evitar posar cables a les zones de pas.
. No transitar per zones no autoritzades
. Per realitzar treballs en alçada,
demanar autorització i comunicar el
temps d’operació, les persones
implicades i mitjans utilitzats.
. Queda prohibit l’ús de qualsevol
element per elevar persones que no
sigui homologat i autoritzat
. La circulació es farà sempre pels llocs
habilitats respectant les proteccions
existents. El personal no sortirà mai de
les passarel.les ni dels espais habilitats.
No s’eliminarà ni es retirarà cap
protecció.
. Utilització obligatòria de casc a
l’escenari mentre hi hagi personal
treballant a la pinta.
. No circular amb vehicles a prop de les
zones d’emmagatzematge.
. No accedir a zones no autoritzades.
. No circular per les zones de pas.
. No manipular màquines o equips de
treball sense estar-hi autoritzat.
. No manipular dispositius de seguretat
o proteccions dels equips de treball.
. Mantenir en tot moment l’ordre i la
neteja en el lloc de treball

. Com a norma general treballar sense
tensió. Si no és possible, aplicar les

Xocs i atropellaments
per vehicles que
circulen o treballen a
les instal.lacions

Incendis

Contacte amb
productes químics

Altres
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normes de seguretat de treballs en
tensió establertes.
. No manipular màquines, equips o
instal.lacions sense estar autoritzat per
fer-ho.
. En treballs de manteniment o
reparació d’equips de treball o
instal.lació assegurar-se que estan
desconnectats del corrent elèctric i que
ningú pot connectar-les de manera
accidental.
. Circular a velocitat moderada.
. La maquinària ha de cumplir amb la
normativa específica de seguretat que li
sigui d’aplicació.
. No utilizar màquines sense
autorització.
. Circular per els llocs establerts.
. Els conductors de camions hauran de
delimitar la seva zona o radi d’operació.
. Si és necessari es treballarà amb roba
o armilla reflectant.
. Estar prohibit fumar a les instal.lacions
de l’Atlàntida.
. No es poden realitzar treballs de
soldadura sense autorització. Caldrà
tenir un extintor a la zona on realitzem
els treballs de soldadura.
. Prohibició d’utilitzar foc i productes de
pirotècnia.
. En la manipulació de productes
químics cal seguir les indicacions de les
Fitxes de Seguretat dels productes
químics que s’utilitzen.
. En tots els treballs cal seguir les
normes de seguretat establertes per la
pròpia empresa.
. Quan es realitzin treballs en zones de
pas de visitants o treballadors se
senyalitzaran o es prendran les mesures
oportunes per evitar accidents.

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER EMPRESES EXTERNES

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
TREBALLS EN INSTAL.LACIONS DEL TEATRE
. Passadissos, escales: calçat de seguretat antilliscant i puntera reforçada.
. Espai exterior: armilla d’alta visibilitat
. Tasques de reparació i manteniment: guants, ulleres de seguretat, calçat de
seguretat, protecció anticaiguda, pantalla protectora, etc, depenent del treball que es
realitzi.
. Treballs en altura: arnés
UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL NECESSARIS EN FUNCIÓ DELS
RISCOS DETECTATS I ELS TREBALLS A REALITZAR.

DERIVATS DELS TREBALLS A REALITZAR
Per cada tasca, s’utilitzaran els quips de protección individual adequats en funció dels
riscos que impliquin els treballs a realitzar pel personal aliè i en funció de l’avaluació
de riscos de l’empresa externa.
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NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER EMPRESES EXTERNES
TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES
Art. 25 de la LPRL
TREBALLADORS/ES MENORS DE 18 ANYS (Art. 27 LPRL)

. Es comunicarà al responsable de prevenció de l’Atlàntida la presència de menors
d’edat a les instal.lacions.
. L’empresa externa seguirà en tot moment el protocol d’actuació propi (avaluació de
riscos per treballadors menors d’edat), que tindrà especialment en compte els riscos
específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la
seva falta d’experiència, de la seva immaduresa per avaluar els riscos existents o
potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.
. L’empresa externa facilitarà un llistat del personal menor d’edat juntament amb les
mesures adoptades per el seu control.
. Amb la finalitat de complir la normativa vigent, es prohibeix el treball dels menors
d’edat en aquelles feines que:
-

Superin objectivament les seves capacitats físiques o psicològiques

-

Impliquin una exposició nociva a agents tòxics, cancerígens, que produeixin
alteracions genètiques hereditàries, o qualsevol altre tipus d’efecte nefast i
crònic en l’ésser humà.

-

Impliquin una exposició nociva a radiacions.

-

Posin en perill la seva salut per exposar-los a fred, calor, soroll o vibracions.

-

Aquells treballs o procediments industrials que poden provocar una exposició
a agents cancerígens ( annex I de la Directiva 90/344/CEE).

-

Treballs de fabricació i manipulació d’instruments, artefactes o altres objectes
diversos que continguin explosius.

-

Treballs en recintes d’animals ferotges i verinosos.

-

Treballs de sacrifici industrial d’animals.
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-

Treballs

que

impliquin

la

manipulació

d’aparells

de

producció,

emmagatzematge o utilització de gasos comprimits, liquats o dissolts.
-

Treballs de cubes , dipòsits o bombones que continguin agents químics
contemplats al punt anterior.

-

Treballs que impliquin riscos elèctrics d’alta tensió

-

Treballs en els que el ritme està condicionat per màquines i que estiguin
remunerats en funció de la producció.

-

Treballs que impliquin riscos d’enderroc.

EMBARÀS, PART RECENT O LACTÀNCIA (Art. 26 LPRL)

. Es comunicarà al responsable de prevenció de l’Atlàntida la presència de

treballadores embarassades, part recent i lactància a les instal.lacions.
. L’empresa externa seguirà en tot moment el protocol d’actuació propi (avaluació de
riscos per treballadores embarassades, part recent i lactància).
. L’empresa externa facilitarà un llistat del personal afectat juntament amb les
mesures adoptades per el seu control.
. En aquest sentit, cal tenir en compte la llista no exhaustiva d’agents, procediments i
condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores
embarassades o en período de lactancia:
1. Agents físics (soroll, vibracions, manipulació manual de càrregues, etc).
2. Agents biològics (agents biològics dels grups de risc 2,3 i 4, segons la
classificació dels agents biològics establerta en el RD664/1997).
3. Agents químics (mercuri, monòxid de carboni, les substàncies etiquetades R40,
R45, R46, R49, R68, R62 i R63, segons el RD363/1995, etc).
4. Procediments industrials que figuren a l’annex I del RD665/1997, sobre la
protección dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
agents cancerígens durant el treball.
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TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA (física, psíquica o sensorial)

. Es comunicarà al responsable de prevenció de l’Atlàntida la presencia de
discapacitats físics, psÍquics o sensorials a les instal.lacions.
. L’empresa externa seguirà en tot moment el protocol d’actuació propi (avaluació de
riscos per discapacitats físics, psiquícs o sensorials).
. L’empresa externa facilitarà un llistat del personal especialmente sensible juntament
amb les mesures adoptades per el seu control.

TREBALLADORS EN SITUACIÓ BIOLÒGICA ESPECIAL
Es comunicarà al responsable de prevenció de l’Atlàntida la presencia de treballadors
en situació biològica especial a les instal.lacions.
. L’empresa externa seguirà en tot moment el protocol d’actuació propi (avaluació de
riscos per treballadors en situació biològica especial).
. A tall d’exemple, proposem una relació no exhaustiva de possibles casos de
treballadors en situació biològica especial:
1. Treballadors amb alguna discapacitat temporal o permanent no reconeguda
oficialment.
2. Treballadors d’edat avançada.
3. Treballadors sensibilitzats a agents determinats.
4. Treballadors convalescents o sotmesos a certs tractaments mèdics.
5. Treballadors que tenen un estat biològic (hipertensió arterial, diabetes,
patiments osteomusculars crònics, etc.) que els converteix en vulnerables.
6. Treballadors amb alguna predisposició o susceptibilitat especial.
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NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER EMPRESES EXTERNES
ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI
. Mantenir la calma
. Avisar al personal responsable de l’Atlàntida

Josep Barcons 620 554 876
. Seguir en tot moment les instruccions del personal de l’Atlàntida
. Si el foc és de petites dimensions intentar apagar el foc amb l’extintor dirigint el raig a
la base de les flames. No utilizar aigua en presencia de tensió elèctrica.

. Si no és possible intervenir dirigir-se a la sortida més propera seguint la senyalització
d’emergència.

. No tornar enrere un cop s’hagi iniciat el recorregut d’evacuació.
. En presencia de fum, tapar-se el nas i la boca amb un mocador. Si hi ha molt fum
avançar ajupit.
. A l’exterior: evitar obstaculitzar les vies d’accés i no abandonar les instal.lacions de
l’Atlàntida sense avisar al responsable de seguretat.
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NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER EMPRESES EXTERNES
ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

. Mantenir la calma
. Avisar al personal responsable de la Fundació d’Atlàntida

Josep Barcons 620 554 876
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