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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest Manual es el de establir les pautes segures d’ús per a l’accés i tasques a la coberta i marquesines
del Pavelló E, del Mercat de Fruites i Hortalisses, per a qualsevol Empresa (Treballadors propis, subcontractats o aliens
a Mercabarna).

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les cobertes i marquesines del Pavelló E, del Mercat de Fruites i Hortalisses, ubicat entre els carrers Longitudinal 1 i 3
i Tranversal 5 i 7 de MERCABARNA, a Barcelona. Aquest procediment és complementari a qualsevol altre que pugui
ser necessari per part de MERCABARNA (Comunicació d’obres, etc...)

3. DEFINICIONS
Cobertes i marquesines dels Pavellons del Mercat de Fruites i Hortalisses: S’entén com les superfícies no transitables
exteriors, que es troben a la part exterior de les esmentades estructures dels Pavellons
Accés i tasques a la coberta: S’entén com a qualsevol activitat, realitzada per qualsevol tipus d’Empresa (Treballadors
propis o aliens a Mercabarna) que es realitzi dins de les cobertes i marquesines dels Pavellons. A continuació es dona
una llista d’activitats possibles:
-

Instal·lació, reparació, manteniment i revisions, de qualsevol instal·lació ubicada en aquest espai, o bé de les
pròpies cobertes i marquesines..

-

Visites de qualsevol mena que impliqui l’accés a les cobertes i marquesines.

4. PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LES COBERTES I MARQUESINES

4.1 SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA COBERTA I MARQUESINES:
Qualsevol treballador o Empresa que necessiti accedir a les cobertes, previ al començament del treball:


Primer haurà de realitzar la sol·licitud de treball / obra a www.mercabarna.es/informacio-practica/sollicitudde-permis-dobres que haurà d’autoritzar el departament d’infraestructures (4ª pta Centre Directiu). En la
mateixa es troben les instruccions d'utilització de les línies de vida, que es tindrà que llegir i entendre.



Segon, s’haurà de personar al Centre de Control ubicat a la Planta Baixa del Edifici Centre Directiu per sol·licitar
el permís d’accés corresponent i les claus necessàries per accedir a les zones de treball.
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4.2 NORMES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ DE LES LINIES DE VIDA PER A L’ACCÉS A LA COBERTA I
MARQUESINES
En la utilització de les línies de vida, els cicles de treball seran temporals, per a la realització esporàdica de
reparacions i accions de manteniment sobre les cobertes i/o marquesines.
Les línies de vida estan estudiades i planificades per a garantir la vida dels treballadors, sempre i quan aquests les
utilitzin correctament i els treballs es realitzin segons el pla establert.
Durant la utilització de les línies, serà imprescindible verificar els elements de fixació i igualment verificar que l’equip
no pugui estar malmès, en cas de detectar qualsevol incidència, s’haurà d’avisar immediatament al responsable de les
instal·lacions i no utilitzar-les.

IMPORTANT:
Abans d’accedir a la coberta l’operari s’haurà de posar l’arnés de seguretat, amb l’element d’ancoratge, amortidor
d’energia i el mosquetó de seguretat, i un element de subjecció alternatiu.
Un cop a l’accés, s’haurà de lligar a la línia més propera amb el mosquetó de seguretat d’un dels dos elements de
subjecció que portarà (recuperador automàtic o element de subjecció alternatiu). En cap cas l’operari es deslligarà de
la línia de vida. A la línia de vida només hi podran estar lligats 2 operaris per tram, amb un màxim de 2 per línia.
Tots els elements auxiliars que s’utilitzaran hauran d’estar certificats segons la normativa vigent i en bon estat. El
marcatge “CE” és obligatori per a tots els EPI.
Els usuaris hauran de disposar de:
-

ARNÉS contra caiguda conforme norma EN 361

-

Recuperador automàtic conforme norma EN 360

-

Amortidor d’energia segons norma EN 355

-

Mosquetó de seguretat, pinces o ganxos d’ancoratge ràpid, conforme norma EN 362

-

Elements d’ancoratge conforme normes EN 354, EN 358, EN 795

Absorbidor d’energia EN 355
Arnés amb cinturó
EN 361
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Mosquetó seguretat
Element reg. de subjecció 1,5m EN 358

EN 362

Retràctil EN 360

Recomanacions d’utilització:
-

L’usuari haurà de limitar el seu desplaçament dins del radi d’acció assignat a la línia de vida i/o punt

-

La càrrega màxima assegurada serà la del propi treballador.

d’ancoratge.

Operacions prohibides:
-

Utilitzar la línia de vida sense que hagi sigut revisada prèviament.

-

Modificar o desenganxar el cable fiador.

-

Efectuar la protecció de més persones de les permeses pel disseny de la pròpia línia.

-

Fixar-se a qualsevol punt de la línia de vida que no sigui assignat.

IMPORTANT: Abans i durant la utilització, s’ha de preveure poder garantir el rescat eficaç i amb seguretat.
En cas de caiguda d’algun treballador, s’haurà de comunicar l’incident o accident al responsable de l’empresa o recurs
preventiu.
** Cada usuari de línia de vida, rebrà la “FITXA D’USUARI” d’aquest manual i haurà de signar la seva recepció.
En aquest Manual, no s’inclouen les mesures preventives específiques a la tasca a realitzar per la pròpia Empresa, les
quals hauran d’estar descrites a la seva pròpia Avaluació de Riscos Laborals.
4.3 CROQUIS UBICACIÓ LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS i ACCÉS A LES COBERTES
Cada línia de vida horitzontal és un cable perimetral de 28m de longitud, collada a perfil metàl·lic, formada per: Cable
inoxidable de 8 mm, 1 punt intermedi i 1 punt inicial, 1 punt final, 2 punts per fer les corbes, 1 absorbidor i 2 carros no
extraibles.
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PAVELLÓ “E”

ACCÉS A COBERTES:
A la coberta s’accedirà per les passarel·les interiors del mercat amb una escala per pujar a la passarel·la i una altra
escala per accedir a les finestres de cada dent de serra des de la pasarel.la. Les escales seran proporcionades per
Mercabarna, que estaran ubicades al pavelló G.

EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA
 Escala plegable de dos trams d’accés vertical amb sistema contracaigudes integrat “Safeladder” (per pujar
fins la passarel.la). La facilitarà Mercabarna, que s’ha de retornar al finalitzar la feina, en perfecte estat. En
cas d’haver alguna incidència i/o anomalia, s’ha de comunicar al departament d’infraestructures de
Mercabarna. Està ubicada a pavelló G gàbies zona pagesos.
 Escala d’un tram d’accés vertical amb sistema contracaigudes integrat “Safeladder” (per pujar fins a les
finestres d’accés a coberta). La facilitarà Mercabarna, que s’ha de retornar al finalitzar la feina, en perfecte
mb-87-E Procediment accés cobertes i marquesines

Pàgina 5 de 21

Data: 03/2020

MANUAL DE SEGURETAT

Rev.02

mb-87-E: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA I MARQUESINES
DEL PAVELLÓ “E” DEL MERCAT DE FRUITES I HORTALISSES

estat. En cas d’haver alguna incidència i/o anomalia, s’ha de comunicar al departament d’infraestructures de
Mercabarna. Està ubicada a pavelló G gàbies zona pagesos.
 Arnés: Ho aportarà l’empresa que faci la feina corresponent

ESCALA VERTICAL D'ACCÉS A PASAREL.LES VERTICAL AMB SISTEMA “SAFELADDER”
La escala integra un sistema de protecció contracaigudes, incorporat en l’estructura principal de la mateixa,
proporcionant un alt nivell de seguretat per a les persones que la utilitzin.
Els muntants de l’escala porten incorporada una guia o carril pel que llisca un ancoratge mòbil. L’usuari s’assegura
ancorant-se al carro amb un mosquetó connectat a l’absorbidor d’energia, integrat en el propi carro.

Element base escala

Carro

- El sistema permet assegurar fins a dues persones connectades simultàniament al carril, amb un màxim d’una
persona entre dues fixacions y una distància mínima de 3 m. entre els peus de la persona de dalt i el cap de la
persona de sota.
- Cada usuari ha d’anar equipada amb un arnés segons norma EN 361 equipat amb un connector segons norma EN
362 y connectats al sistema a través del carro que es desplaça verticalment en el carril.
VERIFICACIONS PRELIMINARS
Abans d’utilitzar el dispositiu d’ancoratge, realitzar les comprovacions següents,
- L’usuari ha de tenir una bona forma física i no tenir vertigen.
- L’usuari ha d’haver rebut una formació adequada per a la utilització de:
 EPI per a detenció de la caiguda i haver considerat les recomanacions d’ús d’elements associats amb el
sistema, arnesos i connectors.
 Dispositiu d’ancoratge Safeladder.
 L’equip de rescat en cas de caiguda.
- El pes total de l’usuari, incloent l’equip i la roba no ha de ser superior a 100 Kg.
- Per a la realització de treballs en alçada ha d’haver com a mínim dos operaris, per a que un dels dos pugui socórrer al
segon en cas d’incident.
- Ha d’existir un pla de rescat per a permetre l’evacuació de la persona suspesa en menys de 15 minuts. L’equip haurà
d’estar accessible i estar ubicat proper a la zona d’utilització.
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- No més de dues persones al mateix temps utilitzant el sistema amb un màxim d’una persona entre dos suports. Cada
persona ha de portar un arnés amb un connector i es connectarà en el sistema a través d’un carro que es desplaça al
llarg del carril.
- L’usuari anirà equipat amb:
 Un arnés de cos amb dos punts d’ancoratge, un punt dorsal i un punt esternal UNE EN 361.
 L’ancoratge esternal s’utilitza com ancoratge de l’arnés, el punt dorsal de l’ancoratge s’utilitza per a
l’operació de rescat.
 Un connector d’alumini (subministrat amb el carro) amb anell de tancament automàtic d’un quart de volta
UNE EN 362.
- L’usuari, abans d’ancorar-se al carril, ha de comprovar.
 El carro, arnés i el connector estan en bones condicions.
- Realitzar les comprovacions del sistema següents:
 El final de carrera ha de poder bascular lliurement de cap enrere e invertir la posició de final de carrera de
forma automàtica.
 L’anell d’ancoratge carro ha de moure’s lliurement.
 L’amortidor d’energia no ha d’estar desplegat, la longitud ha de ser de 10 cm màxim.
 Els eixos de les rodes has d’estar fixes.
 El connector ha de tancar-se de forma independent.
 El carro ha de moure’s amb facilitat en el carril quan es mou en direcció ascendent.
 El carro ha de bloquejar-se automàticament sota l’acció del fre mecànic.
- Equip ha de restar fora de servei si:
 L’usuari troba una o més anomalies.
 El carro ha patit l’impacte d’una caiguda.
 L’absorbidor d’energia s’ha desplegat i té una longitud superior a 10cm.
L’equip no serà utilitzat fins que una persona competent, reemplaci la secció de carril danyat i el carro serà substituït
per un carro nou.
És imprescindible comprovar l’espai lliure entre l’usuari i un obstacle que es trobi a menys de tres metres sota els peus
de l’usuari.
Des de terra fins a dos metres d’alçada, l’usuari no està protegit contra caigudes, s’han de prendre precaucions
addicionals per l’entrada i sortida del sistema de detenció de caigudes.
ÚS DEL DISPOSITIU D’ANCORATGE

- El carro s’uneix a l’arnés per un mosquetó per a ser connectat directament en el punt d’ancoratge esternal de
l’arnés, sense peces intermèdies. Seguint les recomanacions per a l’ús de l’arnés.
- El carro s’introdueix en la pista del carril com la marca de la fletxa cap amunt, l’anell d’ancoratge ha d’estar orientat
cap avall.
- Giri l’anell i insereixi el carro en el carril integrat introduint-lo en la ranura.
- Un topall impedeix la orientació incorrecta del carro en el carril.
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Final de carrera en l’element inferior

Final de superior

- Al pujar, el carro empeny el final de carrera en el sentit de l’obertura.
- Al baixar, el carro es bloqueja per el topall inferior, l’usuari ha de fer bascular el topall en el sentit de l’obertura i
després desplaçar el carro per sota de la parada mentre es manté l’anell a dalt.
- Al pujar, el carro queda bloquejat pel topall superior, l’usuari ha de fer bascular el topall en el sentit de l’obertura i
passar el carro més enllà de la parada mentre es manté l’anell aixecat.
- El carro ha de passar cap avall per el carril sense intervenció de l’usuari en el topall superior.
- El carro ha de poder lliscar per el carril sense obstacles quan l’operari es desplaci al llarg de l’escala.
- Durant l’ascens, l’usuari arrossega el carro.
- En el descens, el carro llisca lliurament sota l’efecte d’una lleugera estirada que s’obté la posició natural i el pes del
mateix.
- La mobilitat del carro és millor quan s’utilitza amb regularitat.
ADVERTENCIES
- Abans de retirar el carro o abans de desconnectar-lo, ha de posar-se en marxa altres mitjans de seguretat per evitar
una caiguda.
- El sistema no ha d’utilitzar-se com un sistema de posicionador de treball.
- La utilització inadequada del carro durant el descens pot interferir amb la detenció d’una caiguda.
PROHIBICIONS
- Un sol usuari treballant en alçada, sense el control, sense el control d’una segona persona per ajudar-lo.
- Més d’una persona utilitzant el carril entre dos suports.
- Els riscos que poden afectar al rendiment de l’equip són:
 Presència de gel, ciment , terra en el carril.
 La interposició d’un cap entre l’absorbidor d’energia muntat de forma permanent en el carro i l’arnés, la qual
cosa augmentarà l’alçada de caiguda i, possiblement, no aturi la caiguda.
 La inserció d’un cap que permeti a l’usuari treballar desalienat en relació amb el carril, on l’usuari tindrà un
descens en oscil·lació i no aturaria la caiguda.
 Tenir absorbidor d’energia desplegat o que la longitud sigui superior a 10 cm.
 Durant tempestes o altres condicions climàtiques potencialment perilloses.
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Queda prohibit l’ús del sistema més allà dels límits especificats en aquest apartat o en qualsevol situació
diferent d’aquella per al que fos dissenyat.
El carro ha de treballar exclusivament amb el carril especificat.
Queda totalment prohibida la utilització d’un altre absorbidor d’energia que el fixat en el carro establert.
La utilització d’un component de seguretat addicional de les combinacions previstes en el sistema pot afectar
a la seguretat.
Està prohibit utilitzar la escala Safeladder com una presa de terra d’una màquina de soldar.
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FITXA D’USUARI DE LA LINIA DE VIDA
Les línies de vida MERCABARNA estan estudiades i planificades per a garantir la vida dels treballadors, sempre i quan
aquests les utilitzin correctament i els treballs es realitzin segons el pla establert.
Pes màxim garantit: 250 Kg.
Nº persones que poden utilitzar la línia simultàniament: 2 por línia
Longitud total de les línies de vida: 28 metres
Punts d’ALT RISC:
-

Accés a la Línia o punt d’ancoratge

-

Perímetre de la coberta

-

Ancoratge/desancoratge punt treball

EPI’s obligatori per l’ús de la línia:
-

ARNÉS contra caiguda UNE EN 361

-

Amortidor d’energia UNE EN 355

-

Caps d’ancoratge UNE EN 354 o

-

Recuperador automàtic UNE EN 360

-

Connectors (Mosquetons) UNE EN 362

ÚS DE LA LINIA DE VIDA I PUNT D’ANCORATGE
1- Inspeccionar els EPIs per detectar qualsevol deteriorament o anomalia (en el seu cas, no utilitzar ni distribuir).
2- Inspeccionar la línia de vida i punts d’ancoratge per detectar qualsevol deteriorament o anomalia (en el seu
cas, avisar al responsable de Mercabarna).
3- Ancorar-se a la línia de vida o punt d’ancoratge.
Recomanacions de treball:
-

L’usuari haurà de limitar el seu desplaçament dintre del radi d’acció assignat per la línia de vida i/o punts

-

L’usuari mai es deslligarà de la línia de vida en els treballs sobre coberta.

d’ancoratge,

Operacions prohibides:
-

Utilitzar la línia de vida o punt d’ancoratge sense que hagi estat inspeccionada prèviament.

-

Modificar o desenganxar el cable fiador.

-

Efectuar la protecció de més persones de les permeses pel disseny de la pròpia línia.

-

Utilitzar la línia de vida o punt d’ancoratge com a element d’elevació de càrregues, o altres finalitats per les
que no està dissenyada la línia i punts d’ancoratge.
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IMPORTANT:
ABANS DE L’ACCÉS A LA COBERTA, L’OPERARI HAURÀ DE COL.LOCAR-SE L’ARNÉS DE SEGURETAT, AMB ABSORBIDOR
D’ENERGIA I UN CAP D’ANCORATGE O SISTEMA RETRÀCTIL, CONNECTATS ALS CONNECTORS.
ABANS I DURANT LA UTILITZACIÓ, S’HA DE PREVEURE LA MANERA EN LA QUE ES PUGUI GARANTIR EL RESCAT
EVENTUAL DE MANERA EFICAÇ I AMB TOTA SEGURETAT.
LA LÍNIA DE VIDA I PUNTS D’ANCORATGE, NOMÉS PODEN UTILITZAR-SE PER DOS TREBALLADORS.
ES RECOMANA LA UTILITZACIÓ DE LA LINIA I ELS PUNTS COM ELEMENT DE SEGURETAT PER L’ACCÉS AL PUNT DE
TREBALL.

ATENCIÓ:
SI PATEIXES UNA CAIGUDA, TU O EL TEU COMPANY, HAURÀ DE SER COMUNICAT L’ACCIDENT AL SUPERIOR
INMEDIAT.
SI EL CONJUNT TOTAL O PARCIAL DE LES LINIES DE VIDA I PUNTS D’ANCORATGE SÓN SOTMESES A UNA CAIGUDA,
ABANS DE TORNAR A UTILITZAR-LA, LA MATEIXA HAURÀ DE SER VERIFICADA PER L’INSTAL.LADOR O PER PERSONA
COMPETENT I AUTORITZADA PEL MATEIX.
Amb la signatura, queda constància del lliurament d’aquesta informació al treballador usuari:
Data:
Nom i cognoms:
DNI:

SIGNATURA DEL TREBALLADOR
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FITXA D’USUARI DE L’ESCALA AMB SISTEMA “SAFELADDER”
ESCALA VERTICAL D'ACCÉS A PASAREL.LES VERTICAL AMB SISTEMA “SAFELADDER”
La escala integra un sistema de protecció contracaigudes, incorporat en l’estructura principal de la mateixa,
proporcionant un alt nivell de seguretat per a les persones que la utilitzin.
Els muntants de l’escala porten incorporada una guia o carril pel que llisca un ancoratge mòbil. L’usuari s’assegura
ancorant-se al carro amb un mosquetó connectat a l’absorbidor d’energia, integrat en el propi carro.

Element base escala

Carro

VERIFICACIONS PRELIMINARS
Abans d’utilitzar el dispositiu d’ancoratge, realitzar les comprovacions següents,
- L’usuari ha de tenir una bona forma física i no patir vertigen.
- L’usuari ha d’haver rebut una formació adequada per a la utilització de:
 EPI per a detenció de la caiguda i haver considerat les recomanacions d’ús d’elements associats amb el
sistema, arnesos i connectors.
 Dispositiu d’ancoratge “Safeladder”.
 L’equip de rescat en cas de caiguda.
- El pes total de l’usuari, incloent l’equip i la roba no ha de ser superior a 100 Kg.
- Per a la realització de treballs en alçada ha d’haver com a mínim dos operaris, per a que un dels dos pugui socórrer al
segon en cas d’incident.
- Ha d’existir un pla de rescat per a permetre l’evacuació de la persona suspesa en menys de 15 minuts. L’equip haurà
d’estar accessible i estar ubicat proper a la zona d’utilització.
- No més de dues persones al mateix temps utilitzant el sistema amb un màxim d’una persona entre dos suports. Cada
persona ha de portar un arnés amb un connector i es connectarà en el sistema a través d’un carro que es desplaça al
llarg del carril.
- L’usuari anirà equipat amb:
 Un arnés de cos amb dos punts d’ancoratge, un punt dorsal i un punt esternal UNE EN 361. L’ancoratge
esternal s’utilitza com ancoratge de l’arnés, el punt dorsal de l’ancoratge s’utilitza per a l’operació de rescat.
 Un connector d’alumini (subministrat amb el carro) amb anell de tancament automàtic d’un quart de volta
UNE EN 362.
- L’usuari, abans d’ancorar-se al carril, ha de comprovar.
 El carro, arnés i el connector estan en bones condicions.
- Realitzar les comprovacions del sistema següents:
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El final de carrera ha de poder bascular lliurement de cap enrere e invertir la posició de final de carrera de
forma automàtica.
L’anell d’ancoratge carro ha de moure’s lliurement.
L’amortidor d’energia no ha d’estar desplegat, la longitud ha de ser de 10 cm màxim.
Els eixos de les rodes has d’estar fixes.
El connector ha de tancar-se de forma independent.
El carro ha de moure’s amb facilitat en el carril quan es mou en direcció ascendent.
El carro ha de bloquejar-se automàticament sota l’acció del fre mecànic.

- Equip ha de restar fora de servei si:
 L’usuari troba una o més anomalies.
 El carro ha patit l’impacte d’una caiguda.
 L’absorbidor d’energia s’ha desplegat i té una longitud superior a 10cm.
És imprescindible comprovar l’espai lliure entre l’usuari i un obstacle que es trobi a menys de tres metres sota els
peus de l’usuari.
Des de terra fins a dos metres d’alçada, l’usuari no està protegit contra caigudes, s’han de prendre precaucions
addicionals per l’entrada i sortida del sistema de detenció de caigudes.
ÚS DEL DISPOSITIU D’ANCORATGE

- El carro s’uneix a l’arnés per un mosquetó per a ser connectat directament en el punt d’ancoratge esternal de
l’arnés, sense peces intermèdies. Seguint les recomanacions per a l’ús de l’arnés.
- El carro s’introdueix en la pista del carril com la marca de la fletxa cap amunt, l’anell d’ancoratge ha d’estar orientat
cap avall.
- Giri l’anell i insereixi el carro en el carril integrat introduint-lo en la ranura.
- Un topall impedeix la orientació incorrecta del carro en el carril.

Final de carrera en l’element inferior

Final de superior

- Al pujar, el carro empeny el final de carrera en el sentit de l’obertura.
- Al baixar, el carro es bloqueja per el topall inferior, l’usuari ha de fer bascular el topall en el sentit de l’obertura i
després desplaçar el carro per sota de la parada mentre es manté l’anell a dalt.
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- Al pujar, el carro queda bloquejat pel topall superior, l’usuari ha de fer bascular el topall en el sentit de l’obertura i
passar el carro més enllà de la parada mentre es manté l’anell aixecat.
- El carro ha de passar cap avall per el carril sense intervenció de l’usuari en el topall superior.
- El carro ha de poder lliscar per el carril sense obstacles quan l’operari es desplaci al llarg de l’escala.
- Durant l’ascens, l’usuari arrossega el carro.
- En el descens, el carro llisca lliurament sota l’efecte d’una lleugera estirada que s’obté la posició natural i el pes del
mateix.
- La mobilitat del carro és millor quan s’utilitza amb regularitat.
ADVERTENCIES
- Abans de retirar el carro o abans de desconnectar-lo, ha de posar-se en marxa altres mitjans de seguretat per evitar
una caiguda.
- El sistema no ha d’utilitzar-se com un sistema de posicionador de treball.
- La utilització inadequada del carro durant el descens pot interferir amb la detenció d’una caiguda.
PROHIBICIONS
- Un sol usuari treballant en alçada, sense el control, sense el control d’una segona persona per ajudar-lo.
- Més d’una persona utilitzant el carril entre dos suports.
- Els riscos que poden afectar al rendiment de l’equip són:
 Presència de gel, ciment , terra en el carril.
 La interposició d’un cap entre l’absorbidor d’energia muntat de forma permanent en el carro i l’arnés, la qual
cosa augmentarà l’alçada de caiguda i, possiblement, no aturi la caiguda.
 La inserció d’un cap que permeti a l’usuari treballar desalienat en relació amb el carril, on l’usuari tindrà un
descens en oscil·lació i no aturaria la caiguda.
 Tenir absorbidor d’energia desplegat o que la longitud sigui superior a 10 cm.
 Durant tempestes o altres condicions climàtiques potencialment perilloses.
 Queda prohibit l’ús del sistema més allà dels límits especificats en aquest apartat o en qualsevol situació
diferent d’aquella per al que fos dissenyat.
 El carro ha de treballar exclusivament amb el carril especificat.
 Queda totalment prohibida la utilització d’un altre absorbidor d’energia que el fixat en el carro establert.
 La utilització d’un component de seguretat addicional de les combinacions previstes en el sistema pot afectar
a la seguretat.
 Està prohibit utilitzar la escala Safeladder com una presa de terra d’una màquina de soldar.

ATENCIÓ:
SI PATEIXES UNA CAIGUDA, TU O EL TEU COMPANY, HAURÀ DE SER COMUNICAT L’ACCIDENT AL SUPERIOR
INMEDIAT.
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SI EL CONJUNT TOTAL O PARCIAL DEL SISTEMA “SAFELADDER” SÓN SOTMESES A UNA CAIGUDA, ABANS DE TORNAR
A UTILITZAR-LO, HAURÀ DE SER VERIFICAT PER L’INSTAL.LADOR O PER PERSONA COMPETENT I AUTORITZADA PEL
MATEIX.
Amb la signatura, queda constància del lliurament d’aquesta informació al treballador usuari:
Data:
Nom i cognoms:
DNI:

SIGNATURA DEL TREBALLADOR
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4.4. CROQUIS UBICACIÓ LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS i ACCÉS A LES MARQUESINES

ACCÉS A MARQUESINES:
S’accedirà a les marquesines amb plataforma elevadora. La marquesina també disposa de pasarel.la per on circular,
utilitzant les línies de vides. S’accedirà per una cantonada de la marquesina marcada com punt d’accés, situada al
Transversal 7.

EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA
 Arnés: Ho aportarà l’empresa que faci la feina corresponent

 Plataforma elevadora: Ho aportarà l’empresa que faci la feina corresponent
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FITXA D’USUARI DE LA LINIA DE VIDA
Les línies de vida MERCABARNA estan estudiades i planificades per a garantir la vida dels treballadors, sempre i quan
aquests les utilitzin correctament i els treballs es realitzin segons el pla establert.
Pes màxim garantit: 250 Kg.
Nº persones que poden utilitzar la línia simultàniament: 2 por línia
Longitud total de les línies de vida: 28 metres
Punts d’ALT RISC:
-

Accés a la Línia o punt d’ancoratge

-

Perímetre de la coberta

-

Ancoratge/desancoratge punt treball

EPI’s obligatori per l’ús de la línia:
-

ARNÉS contra caiguda UNE EN 361

-

Amortidor d’energia UNE EN 355

-

Caps d’ancoratge UNE EN 354 o

-

Recuperador automàtic UNE EN 360

-

Connectors (Mosquetons) UNE EN 362

ÚS DE LA LINIA DE VIDA I PUNT D’ANCORATGE
4- Inspeccionar els EPIs per detectar qualsevol deteriorament o anomalia (en el seu cas, no utilitzar ni distribuir).
5- Inspeccionar la línia de vida i punts d’ancoratge per detectar qualsevol deteriorament o anomalia (en el seu
cas, avisar al responsable de Mercabarna).
6- Ancorar-se a la línia de vida o punt d’ancoratge.
Recomanacions de treball:
-

L’usuari haurà de limitar el seu desplaçament dintre del radi d’acció assignat per la línia de vida i/o punts

-

L’usuari mai es deslligarà de la línia de vida en els treballs sobre coberta.

d’ancoratge,

Operacions prohibides:
-

Utilitzar la línia de vida o punt d’ancoratge sense que hagi estat inspeccionada prèviament.

-

Modificar o desenganxar el cable fiador.

-

Efectuar la protecció de més persones de les permeses pel disseny de la pròpia línia.

Utilitzar la línia de vida o punt d’ancoratge com a element d’elevació de càrregues, o altres finalitats per les que no
està dissenyada la línia i punts d’ancoratge.

IMPORTANT:

ABANS DE L’ACCÉS A LA COBERTA, L’OPERARI HAURÀ DE COL.LOCAR-SE L’ARNÉS DE SEGURETAT, AMB ABSORBIDOR
D’ENERGIA I UN CAP D’ANCORATGE O SISTEMA RETRÀCTIL, CONNECTATS ALS CONNECTORS.
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ABANS I DURANT LA UTILITZACIÓ, S’HA DE PREVEURE LA MANERA EN LA QUE ES PUGUI GARANTIR EL RESCAT
EVENTUAL DE MANERA EFICAÇ I AMB TOTA SEGURETAT.
LA LÍNIA DE VIDA I PUNTS D’ANCORATGE, NOMÉS PODEN UTILITZAR-SE PER DOS TREBALLADORS.
ES RECOMANA LA UTILITZACIÓ DE LA LINIA I ELS PUNTS COM ELEMENT DE SEGURETAT PER L’ACCÉS AL PUNT DE
TREBALL.

ATENCIÓ:
SI PATEIXES UNA CAIGUDA, TU O EL TEU COMPANY, HAURÀ DE SER COMUNICAT L’ACCIDENT AL SUPERIOR
INMEDIAT.
SI EL CONJUNT TOTAL O PARCIAL DE LES LINIES DE VIDA I PUNTS D’ANCORATGE SÓN SOTMESES A UNA CAIGUDA,
ABANS DE TORNAR A UTILITZAR-LA, LA MATEIXA HAURÀ DE SER VERIFICADA PER L’INSTAL.LADOR O PER PERSONA
COMPETENT I AUTORITZADA PEL MATEIX.
Amb la signatura, queda constància del lliurament d’aquesta informació al treballador usuari:
Data:
Nom i cognoms:
DNI:

SIGNATURA DEL TREBALLADOR

mb-87-E Procediment accés cobertes i marquesines

Pàgina 18 de 21

Data: 03/2020

MANUAL DE SEGURETAT

Rev.02

mb-87-E: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA I MARQUESINES
DEL PAVELLÓ “E” DEL MERCAT DE FRUITES I HORTALISSES

INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA


AVISAR EL CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES

TEL. 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 (A VIVA VEU per vigilants)

• Preparar-se per una possible evacuació del seu lloc de treball
• Seguir les indicacions del personal de VIGILÀNCIA.
EN CAS D’EVACUACIÓ (avís dels vigilants a VIVA VEU o megafonia portàtil)






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.
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INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA
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.
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:
1. Objecte
2. Àmbit d’aplicació
3. Definicions
4. Procediment de treball per a accedir a les cobertes i marquesines
4.1 Sol·licitud d’accés a la coberta i/o marquesina del pavelló
4.2 Normes de seguretat d’utilització de les línies de vida
4.3 Croquis ubicació línies de vida horitzontals i accés a les cobertes.
4.3.1

Fitxa de l’usuari de la línia de vida. A lliurar al treballador.

4.3.2

Fitxa de l’usuari de l’escala amb sistema “safeladder”. A lliurar al treballador.

4.4 Croquis ubicació línies de vida horitzontals i accés a les marquesines.
4.4.1

Fitxa de l’usuari de la línia de vida. A lliurar al treballador.

INSTRUCCIONS GENERALS EN CAS D’EMERGÈNCIA

Signatura:

Nom i cognoms:
DNI:
Empresa:
Data:
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