NORMES DE SEGURETAT I SALUT PER A ASSOCIACIONS
USUÀRIES D'INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE
QUART DE POBLET
Amb l'objectiu d'evitar riscos i/o accidents, des de l'Ajuntament es facilita a les associacions que sol·liciten
l'ús i gaudi de les instal·lacions municipals estes normes de seguretat i salut, que hauran de complir segons
les disposicions contingudes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 (art. 14 al 28), en el R.D. 2816/82
i en altres preceptes legals en vigor que s'apliquen en este cas, fent especial èmfasi en els punts següents:

1.PROCEDIMENTS D'ENTRADA, TRÀNSIT I
ESTADA
1.1 Per a accedir als recintes és preceptiu
demanar a l'Ajuntament de Quart de Poblet
l'autorització d'ús i gaudi i presentar la
corresponent identificació com a membre de
l'associació.
1.2 Cap membre de l'associació ha de
romandre en altres llocs diferents dels
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.
1.3 Queda prohibida la manipulació de
qualsevol equip de les instal·lacions, excepte
autorització especial.
1.4 Queda prohibit utilitzar el local amb
distint fi per al qual va ser sol·licitat.
2.SENYALITZACIÓ
2.1 Han de respectar-se en tot moment les
senyalitzacions de seguretat de la instal·lació
municipal.
2.2 L'associació que realitze alguna activitat
en la qual la preparació o el desenvolupament
puguen suposar risc per a les persones, haurà
d'adoptar les mesures tendents a evitar-lo o
a previndre'l (senyalització necessària, ).
3.TREBALL EN ALTURES
3.1 Queda prohibit el treball en altura en les
instal·lacions municipals. Si fóra absolutament
necessari realitzar-lo, haurà de ser sol·licitat
a l'Ajuntament perquè se n'encarregue personal
qualificat i, si és el cas, en presència de recurs
preventiu.
4.IL.LUMINACIÓ
4.1 Totes les zones de treball estaran
perfectament il·luminades per a evitar riscos
de caigudes i males maniobres.

5.DEPENDÈNCIES I LLOCS DE TREBALL
5.1 L'associació està obligada que les
dependències utilitzades es mantinguen sempre
en bon estat de neteja i higiene.
5.2 En acabar l'ús de la instal·lació, l'associació
procurarà que l'àrea quede neta i lliure de
condicions insegures.
6.PROHIBICIÓ D'UTILITZACIÓ D'EQUIPS I
MATERIALS
En les instal·lacions de l'Ajuntament de Quart
de Poblet queda prohibit que les associacions
utilitzen:
6.1 Botelles de gasos comprimits.
6.2 Equips de soldadura.
6.3 Radials o maquinària anàloga.
6.4 Productes pirotècnics.
6.5 Qualsevol altre equip o maquinària
susceptible de provocar un accident, incendi
o situació d'emergència.
6.6 Queda prohibida, en general, la
introducció de qualsevol tipus de material que
puga provocar un incendi o explosió. Per
exemple, decorats i escenaris inflamables.
7.GRUES I VEHICLES
7.1 Les grues i vehicles hauran de ser
manejats per personal autoritzat, qualificat i
responsable de la seua actuació, i sempre amb
autorització de l'Ajuntament de Quart de
Poblet.
8.MÀQUINES I FERRAMENTES ELÈCTRIQUES
PORTÀTILS
8.1 Les proteccions, endolls, cables, fusibles,
fils de terra , propietat de les associacions,
hauran d'estar en bones condicions i complir
les Normes de Seguretat.

9.COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS I INCIDENTS

12.MENORS

9.1 S'haurà d'informar en tot moment a
l'Ajuntament de Quart de Poblet dels accidents
i incidents que tinga qualsevol membre de
l'associació mentres romanga en instal·lacions
municipals.

12.1 Està prohibida la presència de menors
en activitats de muntatge i desmuntatge de
qualsevol tipus d'activitat lúdica o esportiva
que puga suposar el més mínim risc per a la
seua integritat física.
La utilització de les instal·lacions municipals
per part de menors de qualsevol associació
requerirà la presència d'un responsable que
vetle per la seua seguretat.

10.MESURES D'EMERGÈNCIA
10.1 En cas de produir-se una situació
d'emergència en les instal·lacions de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb avís
d'alarma o sense, tot el personal de l'associació
usuària haurà de parar els treballs, i els deixarà
en condicions de seguretat, desconnectarà els
equips que estiga utilitzant, abandonarà la
zona i es dirigirà a un lloc segur, fora del
recinte afectat.
11.AFORAMENT MÀXIM
11.1 Els responsables de les associacions que
sol·liciten l'ús de les instal·lacions municipals
vetlaran perquè en tot moment es respecten
els aforaments màxims de cada local els quals
no s'han de superar en cap circumstància.
11.2 De la mateixa manera, es prohibix
romandre en peu en els corredors durant el
desenvolupament de les respectives activitats.

13.SANCIONS
13.1 En cas d'incompliment de les Normes de
Seguretat, l'Ajuntament podrà adoptar les
mesures que considere oportunes.
14.CONSIDERACIONS FINALS
14.1 L'associació usuària haurà de nomenar
un responsable o responsables per a vigilar i
fer complir els Procediments de Seguretat.
14.2 Estos procediments han de ser coneguts
per tots els membres de l'associació que utilitze
les instal·lacions de l'Ajuntament de Quart de
Poblet.
14.3 L'Ajuntament recomana que els
responsables de seguretat de les distintes
associacions reben, almenys, una formació
mínima en matèria de lluita contra el foc i
procediments d'evacuació i emergència.

Em compromet a llegir i complir, difondre i fer complir estos Procediments de Seguretat entre els membres
de la meua associació.
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