NORMES GENERALS DE SEGURETAT
- TEATRE I.M.P.I.C.

Aprovat per l’empresa.
Signatura i segell de l’empresa:

Data:

NORMES GENERALS DE SEGURETAT PER A
SUBCONTRACTES I VISITANTS

CONSIGNES GENERALS DE SEGURETAT
 Respecti les indicacions de seguretat i tingui en compte les instruccions del
responsable de la empresa assignat. Quan hagi entrat a les instal·lacions comuniqui
a l’encarregat la seva presència. Anirà acompanyat, en tot moment, per personal de
l’ImPiC.
 Presti atenció a la senyalització de les instal·lacions.
 No arrisqui de forma innecesaria. Segueixi les indicacions del seu Pla de Seguretat.
 No consumeixi begudes alcohòliques o d’altres substàncies que alterin la
consciència a les nostres instal·lacions.
 Prohibit fumar als llocs indicats.
 No toqui màquines, eines, equips o instal·lacions sense autorització explícita i
formació específica.
 Verificar que abans d’iniciar els treballs, els elements dels que hagi de fer anar
estiguin en perfectes condicions (bastides, carretons elevadors, eines, màquines,
escales,...).
 Avisar de forma immediata als superiors de les condicions perilloses de treball.
 Mantenir les zones de treball netes i endreçades, deixant lliures les zones de pas.
No fiqui obstacles ni impediments per a arribar a zones de pas, sortides,
instal·lacions d’emergència, extintors o d’altres dispositius per a actuació en cas
d’emergència.
 En cas d’haver de realitzar tasques amb riscos especials (soldadura, treballs ens
espais confinats, treballs en alçada,...) sol·liciti autorització al responsable de
prevenció i informi sobre la durada de l’actuació i el nombre de persones que hi
participaran.

 Cada empresa subcontractada serà responsable d’adoptar i aplicar de forma
correcta les mesures preventives derivades dels riscos de la seva pròpia activitat,
per la qual ha estat contractada.

En cas d’alarma o emergència, deixi les màquines o
equips es situació segura, dirigeixi’s al personal de la
empresa i segueixi les seves indicacions.
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A les instal·lacions
Aquestes són les normes de treball mínimes a seguir pels seus treballadors, en les instal·lacions
d’aquest centre de l’I.M.P.I.C. És la seva responsabilitat assegurar que es compleixen.

RISCOS IDENTIFICATS

CAIGUDA DE PERSONES AL
MATEIX NIVELL:
- Relliscades per vessaments de
líquids, terra lliscant.
- Entrepussades amb materials,
embalatges, etc.

MESURES PREVENTIVES BÀSIQUES A
ADOPTAR
• Circuleu sense presses per la zona de treball,
escales, passadissos, etc.
• Mantingueu l’ordre i la neteja en tot moment.
• Recolliu restes i escombraries que genereu.
• Es vigilarà amb els diferents cables que pugui haver a
la zona de treball.

• No transiteu per a zones que no esteu autoritzats.
CAIGUDA DE PERSONES A
DIFERENT NIVEL:

• Per a fer tasques en alçada, demaneu autorització i
comuniqueu el temps d’operació, les persones
implicades i mitjans emprats.

- Per realització de
manteniments.

• Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol element per
a elevar persones que no sigui homologat i autoritzat.

- Per neteja o canvi de vidres.

• La circulació es farà, SEMPRE, pels llocs habilitats,
respectant les proteccions. L’operari no sortirà mai de
les passarel·les ni dels espais habilitats. No es
retirarà, ni s’eliminarà cap protecció.

- Per utilització incorrecta de la
maquinària.

• Es farà un ús adequat de la maquinària.
CAIGUDA D’OBJECTES PER
DESPLOM:
- Des de les passarel·les, escales i
espais superiors de muntatge.
- Materials apilats.

- Materials suspesos en la càrrega i

• No us situeu sota de la càrrega suspesa. Mantenir-se
fora del radi d’acció.
• No circuleu amb vehicles a prop de la zona
d’emmagatzematge de palots i caixes, per a evitar
cops o vibracions que puguin produir la seva caiguda.

descàrrega.

• No accedir a les zones de treball sense estar
autoritzats.
ATRAPAMENTS, COPS O
XOCS:
- Materials.
- Mecanismes mòbils i immòbils.
- Vehicles per càrrega i
descàrrega.
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• No circuleu per les zones de pas.
• No tocar o manipular màquines ni processos en
marxa.
• No manipuleu dispositius de seguretat o proteccions
de màquines.
• Mantingueu en tot moment l’ordre i lliures les zones
de pas.
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• Sempre que pugueu treballeu sense tensió. Si no és
possible respecteu les normes de seguretat de
treballs en tensió establertes.
CONTACTES ELÈCTRICS:

• No manipuli màquines, equips o instal·lacions si no
està autoritzat per a fer-ho.
• Per a fer manteniments d’equips o màquines,
assegurar-se que estiguin desconnectades del corrent
elèctric i que ningú pot connectar-les de forma
accidental.
• Circuleu a velocitat moderada per les instal·lacions.
• La maquinària ha de complir amb la normativa
específica de seguretat que li apliqui.

XOCS I ATROPELLAMENTS
PER VEHICLES QUE
CIRCULEN o TREBALLEN PER
LES INSTAL.LACIONS:
- Carretons.
- Camions.
- ...

• No utilitzeu maquinaria ni eines per la que no esteu
autoritzats o formats.
• Amb baixa visibilitat per manca d’ il·luminació o
inclemències meteorològiques, es funcionarà amb
llums de posició o il·luminació de reforç.
• Circuleu pels llocs habilitats, tant per a persones com
per a vehicles.
• Els conductors de camions, són els encarregats de
delimitar la seva zona o radi d’operació.
• Si es necessari es treballarà amb roba o armilla
reflectant per que la resta d’operaris ens puguin
veure.
• Prohibit fumar en zones o recintes amb risc d’incendi
o explosió.
• Prohibit atansar-se amb flames a zones amb risc
d’incendi o explosió.

INCENDIS

• No es poden realitzar treballs de soldadura, que
provoquin espurnes, flama o projeccions
incandescents sense autorització expressa del
responsable de seguretat de la empresa. Un cop
autoritzats, cal treballar amb mitjans d’extinció
d’incendis a menys d’1 metre.
• No deixar materials en zones amb risc d’incendi o
explosió.

DERIVAT DELS PROD.
QUÍMICS

• Segueixi les indicacions de les Fitxes de Dades de
Seguretat dels productes perillosos.
• En tots els treballs se seguiran les normes de
prevenció establertes per la seva empresa.

ALTRES

• Quan es realitzin treballs en zones de pas de clients o
treballadors se senyalitzarà o es prendran les
mesures oportunes per evitar accidents i molèsties.
• És responsabilitat seva, prendre les mesures de
protecció col·lectiva o individual necessàries per evitar
qualsevol tipus de risc que impliqui la seva feina o que
detecti.
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL.LECTIVA
INSTAL.LACIONS DEL TEATRE
- PASSADISSOS, ESCALES: calçat de seguretat antilliscant i puntera reforçada.
- ESPAI EXTERIOR: roba d’alta visibilitat.
- SALA DE MÀQUINES DE L’AIRE CONDICIONAT: protecció acústica
- TASQUES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT: guants, ulleres de protecció, calçat de seguretat,
protecció anticaiguda, protecció de soldadura,...
- TREBALLS EN ALTURA: Protecció col·lectiva i/o epi’s específics pel risc .

- ALTRES: Utilitzar els epi’s oportuns en funció dels posibles riscos detectats i de la normativa de
l’empresa.

DERIVATS DELS TREBALLS A REALITZAR:
Per a cada tasca, s’utilitzaran els equips de protecció adequats en funció dels
riscos que impliquin els treballs a realitzar pel personal aliè.
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PLÀ D’EMERGÈNCIA: ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O INCENDI

SERVEI

TELÈFON

EMERGÈNCIES

112

BOMBERS

085

CAP DE BALAGUER

973 44 60 28

AMBULANCIES I SERVEIS MÈDICS
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

061
973 24 81 00

MOSSOS D’ESQUADRA

088

AJUNTAMENT DE BALAGUER

973 44 52 00

CREU ROJA

973 44 57 96

POLICIA LOCAL

973 45 00 00

INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA

915 620 420

TELÈFONS DE CONTACTE DE LA EMPRESA

IMPIC

973 44 66 06

PUNT DE REUNIÓ / CONCENTRACIÓ
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ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI

• MANTINGUI LA CALMA
• AVISI AL PERSONAL DE LA EMPRESA

• Desconnecti els aparells elèctrics.
• Si el foc és de petites dimensions i sap com fer-ho, ataqui el foc.
amb un extintor o mitjà adequat.
• Si no és possible intervenir, retirar-se a un lloc sense riscos.
• Dirigir-se a la sortida més propera.

Despenjar
l’extintor i
col·locar-lo
verticalment al
terra.

Retirar el
passador de
seguretat.
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Pressionar la
palanca de
l’extintor i realitzar
un disparo de
comprovació.

Dirigir la mànega cap a la base de les
flames amb moviments de ziga-zaga,
mantenint-se a un distancia no inferior a 2
metres, col·locant-se a favor del vent, per
evitar les flames i la pols
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ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

• Protegeixi’s: utilitzi guants de làtex, no s’exposi a situacions de
risc, atmosferes sense oxigen, fum, foc,...
• Avisi: als companys o ajuda externa, superiors o responsables de
la empresa.
• Socórrer: realitzi primers auxilis al ferit, si sap com fer-ho. Si no
coneix tècniques de primers auxilis no faci res i sol·liciti
assistència sanitària.

• MANTINGUI LA CALMA.
• AVISI AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
• Col·loqui al ferit en lloc segur, si hi ha risc.
• Realitzar primers auxilis al ferit, si sap com fer-ho.
• Si no coneix tècniques de primers auxilis no faci res i
sol·liciti assistència sanitària.
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