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OBJECTE

El objecte d’aquest Manual es el de establir les pautes segures de ús per a l’accés i tasques a les
cobertes de Mercat del Peix, per a qualsevol Empresa (Treballadors propis, subcontractats o
aliens a Mercabarna).
ÀMBIT D’APLICACIÓ

A les cobertes del Mercat Central del Peix, ubicat entre els carrers Major i Longitudinal 6 de la
Unitat Alimentària de Mercabarna. Aquest procediment es complementari a qualsevol altre que
pugui ser necessari per part de MERCABARNA (Comunicació d’obres, etc...)
DEFINICIONS

Mercat Central del Peix - Coberta General: S’entén com les superfícies transitables que es
troben ubicades a coberta general del Mercat del Peix.
Accés i tasques a les cobertes i/o marquesines: S’entén com a qualsevol activitat, realitzada
per qualsevol tipus d’Empresa (Treballadors propis o aliens a Mercabarna) que es realitzin dins
de les cobertes de tot el Mercat del Peix. A continuació es dóna un llistat no exhaustiu
d’activitats possibles:
-

Instal·lació, reparació, manteniment /oi revisions, de qualsevol instal·lació ubicada en
aquest espai, o bé de les pròpies cobertes

-

Tasques de neteja de la coberta.

-

Petites operacions de reparació d’elements ubicats a la coberta com poden ser finestres,
canonades, desguassos.

-

Neteja canals coberta molls

-

Visites de qualsevol mena que impliqui l’accés a les cobertes.
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PROCEDIMENT D’ ACCÉS A LES COBERTES
SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA COBERTA:
Qualsevol treballador o Empresa que necessiti accedir a les cobertes, previ al començament del
treball:
•

Ha de realitzar la sol·licitud de treball / obra a www.mercabarna.es/informaciopractica/sollicitud-de-permis-dobres que autoritzarà el dpt. de infraestructures (4ª pta
Centre Directiu).

•

S’ha de retornar l’últim full del present document signat, com a rebut signat.

En aquest document no s’inclouen les mesures preventives específiques a la tasca a realitzar
per la pròpia empresa contractada per aquesta finalitat, les quals hauran d’estar descrites a la
seva pròpia Avaluació de Riscos Laborals.

En aquesta Avaluació de Riscos s'ha de deixar constància de la necessitat de la figura del
Recurs Preventiu, les seves funcions i el nomenament d'un o varis per a la realització dels
treballs en alçada.

L’empresa contractant serà la responsable de l’acompliment de la normativa exigida en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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UBICACIÓ LÍNIES DE VIDA
Línia de vida Horitzontal instal·lada correspon al sistema Securope® de la marca Fallprotec®.
Construïda en acer inoxidable AISI 316 qualitat marina per assegurar una màxima resistència a
la corrosió i llarga vida útil, mes 4 punts d’encoratge. El croquis de la situació de la línia::

Fig.1 Usuari assegurat a la línia de vida
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ACCÉS COBERTA GENERAL DEL MERCAT PEIX

L’accés a la coberta es realitzarà, primer per les escales de servei que comuniquen l’interior
del Mercat amb el fals sostres, passant pels vestuaris.

Des dels vestuaris s’accedeix al fals sostre i d’aquí a la coberta general (dents de serra), s’ha de
localitzar l’escala i posar-la a la porta (ha de quedar anclada) per la que accediran al dent de serra
on s’ha de fer l’actuació.
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EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA
▪

▪

Aportar per l’empresa que faci la feina corresponent:
▪

Arnés

▪

Retràctil: En cas d’haver d’actuar a la coberta inclinada

Aportar per Mercabarna:
▪

Ranes i topalls: En cas d’haver d’actuar en la coberta inclina

ACCÉS MARQUESINA / COBERTA DELS MOLLS DEL MERCAT PEIX
L’accés a marquesines o cobertes dels molls realitzarà, sempre, amb plataforma elevadora

EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA
▪

Aportar per l’empresa que faci la feina corresponent:
▪

Arnés

▪

Plataforma elevadora
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QUÈ FER EN CAS D’EMERGÈNCIA
SI DETECTA UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
▪

AVISAR EL CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES

℡ 93 556 30 00
▪

ALLUNYAR les persones en perill imminent, si és possible

▪

ACTUAR en el seu cas, contra la situació d’emergència:
• Tallar alimentació elèctrica
• Utilitzar mitjans d’extinció, si és possible

▪

Després, allunyar-se prudentment del lloc i esperar el personal de VIGILÀNCIA

EN AVÍS DE SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA (per megafonia o vigilants)
• Preparar-se per una possible evacuació del seu lloc de treball
• Seguir les indicacions del personal de VIGILÀNCIA.
EN CAS D’EVACUACIÓ (avís per activació alarma o indicació dels vigilants)
• Aturar el procés que realitzi de manera segura i sortir del lloc de treball.
Seguir la senyalització d’evacuació.
• No dur objectes voluminosos.
• NO permetre que ningú TORNI ENRERE, revisar que no quedi ningú en el seu
sector i que les portes i finestres queden tancades.
• No utilitzi els ascensors
• Adreçar-se ràpidament al PUNT DE REUNIÓ designat:
El mercat del peix disposa de 2 punts de reunió:
1. ZONA NORD EST: APARCAMENT DEPURADORA
2. ZONA SUD OEST: APARCAMENT ZONA COMERCIAL, LONGITUDINAL 4

1

2

mb-85: Procediment accés coberta gral. Mercat del eix
Pàgina 7 de 9

MANUAL DE SEGURETAT ESPECÍFIC
mb-85: PROCEDIMENT ACCÉS COBERTA GENERAL
MERCAT DEL PEIX

Data: Març 2019
Revisió: 1
Substitueix: 02/15

NORMES GENERALS DE SEGURETAT

▪
▪

EN CAS DE CONFINAMENT
Es donarà avis i instruccions al usuaris de l’àrea d’alerta / intervenció per a que es confini
i no surti a l’exterior.
Confinar-se a l’interior de l’edifici tancant portes i finestres i aturant els sistemes de
climatització i ventilació.
Quan es doni l’ordre de confinament s’activarà l’alarma de sirena exterior i si no ens
notifiquen el contrari, el personal usuari/client del mercat es reconduiran cap a el punt
més allunyat de la zona d’alerta.

▪
▪

El personal de vigilància Mercabarna donarà instruccions al usuaris de mercats del punt
de concentració recomanat. ESTIGUI ATENT A LES SEVES INSTRUCCIONS.
Segueixi en tot moment les instruccions facilitades pel personal de vigilància de
Mercabarna.
EN CAS D’AMENAÇA DE BOMBA recorda que si reps una trucada intentar prolongar la
conversa per obtenir màxima informació (ubicació, tipus...etc.). AVISA exclusivament al
CENTRE de RECEPCIÓ D’ALARMES 93 556 30 00, sense comentar amb altres
persones per evitar alarmes injustificades.

NORMES DE SEGURETAT
1. no utilitzi els ascensors
2. si hi ha fum, evitar respirar-lo directament. Protegir-se la boca amb un drap moll
i desplaçar-se el més ajupit possible fins la sortida.
3. si trobeu una porta que està molt calenta no l'obriu, busqueu un sortida
alternativa.
4. si hi ha foc o hi ha molt de fum tanqueu les portes i doneu senyal de la
vostra presència pel mitjà que tingueu a l'abast (la finestra, el telèfon, etc.)

CONSELLS GENERALS I ESPECÍFICS D’AUTOPROTECCIÓ PER ALS USUARIS
En cas de risc o emergència cal:
▪
▪
▪
▪

Mantenir la CALMA i seguir els consells i les instruccions de llurs responsables, i en
tot cas del personal de Mercabarna
NO utilitzar el telèfon
NO s’han de fer circular rumors ni creure-se’ls
En cas d’ EVACUACIÓ NO agafar el vehicle si el personal de Mercabarna o els cossos
dels serveis d’emergències no ordenen el contrari, seguir les instruccions de les
autoritats si es troben en el vehicle: un vehicle no és una bona protecció.
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El sotasignat ha rebut i llegit el present manual amb el següent contingut:

▪ Objecte
▪ Àmbit d’aplicació
▪ Definicions
✓ PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LES COBERTES
▪ Sol·licitud d’accés a la coberta
✓ UBICACIÓ DE LES LÍNIES DE VIDA I ACCÉS A COBERTES
▪ Ubicació de les línies de vida coberta general del Mercat del Peix
▪ Accés a coberta
▪ Material necessari i qui el proporciona
▪ Accés marquesina / coberta dels molls del mercat peix
✓ QUE FER EN CAS D’EMERGÈNCIA
✓ NORMES GENERALS DE SEGURETAT

Signatura:

Nom i cognoms:
DNI:
Empresa:
Data:
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