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MEMORIA
1.1 OBJECTE DEL PROCEDIMENT

Aquest procediment pretén la identificació dels riscos laborals, que no puguin eliminar-se, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques per a controlar i reduir aquests riscos. En concret ACTUACIÓ
DAVANT L’EXPOSICIÓ AL COVID-19.

1.2 DADES DEL PROMOTOR
Nom o raó social:
Adreça:
Contacte:

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Plaça Ajuntament, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Isabel Pericas / Marta Mitjans

AUTOR DEL PROJECTE
Autor del projecte:
Titulació/ns:

Jordi Navarro Majó
Arquitecte

AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.:
Titulació/ns:

Carlos Castillo Novoa (empresa ATENEA)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

1.3 DADES DELS INTERVINENTS

CONTRACTISTA PRINCIPAL
Contractista:
Adreça:
CIF:
Telèfon:

ROGASA CONST. Y CONTRATAS S.A.U.
C/ D’Osona, 1 Parc de negocis “Mas Blau” 8820 El Prat de Llobregat
A-58425760
936 401 865
Fax:
936 302 958

DIRECCIÓ D’OBRA
Director obra:
Despatx professional:
Correu electrònic:

Jordi Navarro Majó / Joan Roca Bastús
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
navarro@amb.cat / jroca@amb.cat

REDACCIO DEL PLA DEL SEGURETAT I SALUT
Empresa:
Domicili Social:
Telèfon:

ROGASA CONST. Y CONTRATAS S.A.U.
C/ D’Osona, 1 Parc de Negocis “Mas Blau” 08820 El Prat de Llobregat
936 401 865
Fax:
936 302 958
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COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’OBRA
Coordinador de S & S:
Telèfon:
Correu electrònic:

José Alberto Celada
657 30 06 49
josealberto.celada@ateneasa.com

1.4 ACTUACIÓ DAVANT L’EXPOSICIÓ AL COVID-19

El Ministeri de Sanitat ha publicat un Procediment d’actuació per als serveis de prevenció laborals
davant l’exposició al COVID-19.
De tal forma es recomanen un seguit de mesures de prevenció essencials com serien les següents:
 Extremar la higiene y desinfecció en obra de persones i materials. Es procedirà a la neteja i
desinfecció diària de totes les instal·lacions comunes d’obra: casetes, vestuaris, menjadors, banys,
etc. Per això s’utilitzarà una dissolució de lleixiu en aigua (30 ml de lleixiu per litre d’aigua).
 Comprovar a diari que hi ha aigua i sabó a disposició dels treballadors a l’obra, o en el seu
defecte gel hidroalcohòlic.
 Respectar la distancia de seguretat mínima (2 m.) entre operaris. En el cas de treballs que
exigeixin una distància entre persones menor de 2m serà necessari l’ús de mascaretes.
 Evitar contactes personals entre els diferents agents interventors en l’obra, així com també el
major número de reunions presencials possibles.
 Evitar les aglomeracions de personal que suposin un contacte entre els mateixos, tant en l’obra
com en les seves instal·lacions. En concret, en els menjadors d’obra, es respectaran les distàncies de
seguretat establint torns de menjador si la capacitat del mateix fos insuficient per poder evitar
aglomeracions que suposin contacte entre els treballadors.


Es recomana la utilització permanent de guants a l’obra.



Evitar en la mesura del possible compartir eines i equips.

 Si es constat algun indici que algun treballador presenta algun símptoma de la malaltia,
s’avisarà de forma immediata al departament de RRHH de l’empresa que sonarà les instruccions a
seguir. Els símptomes són: FEBRE ALTRA, TOS SECA, DIFICULTATS RESPIRATORIES, MUCOSITAT
ABUNDANT.
 Contacte permanent amb els responsables de la coordinació de seguretat i salut i d’activitat
preventives de l’obra.
 Evitar els desplaçaments conjunts d'operaris en un mateix vehicle per al trasllat a obra i en cas
de ser estrictament necessari per no comptar amb altres mitjans ni possibilitats, dotara tots els
ocupants de màscares i guants sanitàriament homologats.
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 Exigir a subcontractistes de diferents nivells i subnivells el compliment escrupolós de les
mesures d'higiene (tant de persones com de materials, elements, maquinàries) i aïllament i
protecció previstes amb caràcter general, incloent-hi a transportistes de materials, proveïdors en
obra, personal de seguretat, i qualsevol altre agent extern amb accés a l'obra.
 Establir zones específiques per a la recepció de materials i mercaderies, i en la mesura del
possible establir horaris.
 S’annexarà al Llibre de Control d’Accessos de Personal, una fulla amb l’advertència que de
firma en aquesta fulla comporta la Declaració Responsable de no haver presentat cap símptoma
relacionat amb el Covid19 en les últimes 24 hores, així com de no haver tingut contacte directe amb
algú contagiat. La firma haurà de ser diria i obligada per accedir a l’obra.
 Dotar als operaris i treballadors de la documentació necessària perquè, en els desplaçaments
a obra i posterior tornada a casa puguin justificar davant les autoritats i cossos i forces de seguretat
de l'Estat, el caràcter laboral de la mateixa i la concreta territorialitat que pertoqui a el domicili de
l'obra i la del propi treballador adscrit a la mateixa.
 Col·laborar en tot moment amb les autoritats sanitàries, d'Inspecció, Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, Forces Armades i en general amb qualsevol autoritat que pogués demanar
alguna actuació pròpia o de qualsevol altra naturalesa en l'obra.
 Implementar les mesures de control personal de totes les recomanacions interiors, mitjançant
els recursos materials i humans que fossin possibles.

1.5 CONSIDERACIONS PARTICULARS

1) ROGASA procedirà a continuar els treballs en l'obra llevat que es publiquin noves normes que ordeni
el contrari.
2) Actualment a l'obra falta per realitzar les activitats següents: Pavimentació de l’obra, serveis i vorada
Pau Casals, treballs de Jardineria, muntatge bàculs Pau Casals i Llumeneres obra i mobiliari urbà.
3) Operaris que seran presents en obra: Encarregat, Operaris excavadora i giratòria, subcontractista per
execució jardineria, subcontractista per execució enllumenat, oficials i peons per vorar i pavimentar.
4) Actuacions especials de caràcter higiènic: Extremar la higiene i desinfecció en obra de persones i
materials.
5) Obligatorietat d'accedir a la caseta per torns perquè l'ocupació no sigui superior a 2 persones ni la
distància mínima entre elles inferior a 2,00 metre.
6) Recomanar la utilització de guants.
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7) Utilització de mascareta per la realització d’aquells treballs on no es pugui assegurar la distància
mínima de 2,00 metres.
8) Mesures d'actuació en cas de contagi: Avisar als serveis de prevenció de l'empresa, ja siguin
treballadors propis o de subcontractistes. Informar immediatament a cap d'obra i encarregat.

1.6 RECURS PREVENTIU
El recurs preventiu de ROGASA vetllarà pel correcte compliment d’aquest annex.

