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Amb l’objectiu de donar compliment al RD 171/2004 que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals en els casos que en un mateix centre de treball

clic aquí para escribir texto.
amb DNI número: Haga clic aquí para escribir texto. en representació de l’empresa: Haga clic aquí para
escribir texto. què executa el contracte, amb domicili social a: Haga clic aquí para escribir texto.
adjudicatari/a del contracte que té per objecte: Haga clic aquí para escribir texto.
i que es prestarà a: Haga clic aquí para escribir texto.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

desenvolupin activitats treballadors/es de dos o més empreses, el/la Sr/a: Haga

DECLARO que he rebut informació sobre les mesures de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels
serveis municipals a l’equipament/als equipaments als que hagi d’accedir amb motiu de l’objecte del/s contracte/s.
Així mateix, DECLARO que:
1. DECRET D’ALCALDIA publicat a la Gaseta Municipal el dia 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals de
prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per part dels adjudicataris”
DISPOSICIÓ
S’han adoptat les mesures adequades per a la protecció de la seguretat i salut laboral del personal que
ADDICIONAL
tingui adscrit a l’execució del/s contracte/s d’acord amb la normativa d’aplicació i tenint en compte les
PRIMERA
mesures establertes en aquest Decret.
ANNEX.
Conec i assumeixo les mesures genèriques d’higiene personal definides a l’apartat 2
2.MESURES
Mesures
de
de Mesures genèriques d’higiene personal:
GENÈRIQUES
prevenció
i
D’HIGIENE
protecció de les
− Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de
PERSONAL
persones
prevenció i control de la infecció.
usuàries
dels
− Mantenir una distància social mínima de 2 metres.
Serveis i de les
− Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar i llançarpersones que hi
los després a les escombraries (preferiblement galleda amb tapa i pedal); o amb la
treballen
del
cara interna del colze i cal rentar-se les mans de seguida.
Decret
− Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers.
d’alcaldia
de
− Rentar-se les mans en arribar del carrer als edificis municipals.
24/04/2020
− No saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic.
− Un cop s’hagi entrat a l’ediﬁci, realitzar rentat de mans correcte i de manera
freqüent amb aigua i sabó.
− Evitar sempre que sigui possible fer servir estris de companys (per exemple
capturar trucades des del telèfon propi enlloc de despenjar el del company/a).
− Evitar manipular documentació de les persones usuàries (per exemple que les
persones usuàries mostrin DNI però sense tocar-lo ...); si és estrictament necessari
s’utilitzaran guants.
Mesures específiques en els desplaçaments in itinere/in mission:
− Si es fa servir vehicle privat compar t, només hi pot haver una persona per ﬁlera
de seients.
− Fer servir mascareta per l’ús del transport públic.
− Fer cues ordenades per l’accés a transport públic, mantenint la distància de
seguretat.
3.MESURES
AMBIENTALS
DE CARÀCTER
GENERAL

Conec i assumeixo que caldrà ventilar l’espai de treball mantenint les finestres
obertes durant un mínim de 15 minuts diaris, preferentment a l’inici, a meitat i al
final de la jornada laboral, en aquells llocs en els quals sigui possible, sempre
garantint la seguretat dels espais de treball i que quedin tancades en finalitzar la
jornada laboral.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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4.MESURES
PREVENTIVES
DE CARÀCTER
ORGANITZATIU

Conec i assumeixo que cal minimitzar el nombre de personal extern que accedeixi als
equipaments municipals.

5.MESURES DE
PROTECCIÓ
COL.LECTIVA

Conec i assumeixo que quan s’hagi de romandre a l’espera a l’exterior dels edificis
municipals caldrà guardar rigorosament la distància de seguretat de 2 metres.

6.ORGANITZACIÓ
D’ESPAIS
COMUNS DELS
EDIFICIS

Conec i assumeixo la limitació d’accés als offices que restaran tancats fins el mes
d’octubre de 2020.
Conec i assumeixo la limitació d’ús dels ascensors a una persona per viatge.
Conec i assumeixo que cal garantir la distància de seguretat a les zones de rentamans
dels lavabos.
Conec i assumeixo que s’han de limitar els moviments dins els edificis municipals al
mínim imprescindible.
He rebut informació sobre els sentits preferents o zones diferenciades de circulació
establerts en els passadissos dels centres municipals.
He rebut informació sobre els sentits establerts per les escales dels centres
municipals amb dues escales.
He rebut informació sobre quines són les portes d’entrada i/o sortida dels centres
municipals amb dues portes d’accés.
Conec i assumeixo que caldrà eliminar, en la mesura del possible, els objectes que
siguin difícils de netejar i minimitzar el material a sobre de les taules.

7.NETEJA
D’ESPAIS
CARTELLS
INFORMATIUS

Conec i assumeixo que el personal destinat a desenvolupar l’activitat objecte de
contracte complirà amb tota la cartelleria informativa de mesures per usuaris en
relació a COVID-19 que estigui penjada en els diferents centres municipals als que
hagi d’accedir per motiu del/s contracte/s.

2. AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA
He avaluat els riscos de l’activitat objecte del contracte en relació a la possible exposició a COVID-19.
He planificat les mesures preventives derivades dels possibles riscos d’exposició a COVID-19 de l’activitat objecte de/dels
contracte/s.
3. PERSONAL DESTINAT A DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT OBJECTE DE CONTRACTE
He difós al personal la informació del Decret d’alcaldia de 24/04/2020 i aquesta declaració de responsabilitat per tal de
garantir el compliment de les mesures preventives establertes.
He informat i format al personal en relació a les mesures preventives derivades de l’exposició a COVID-19.
He entregat els EPI necessaris per protegir el personal davant del possibles riscos d’exposició a COVID-19.
Els EPI que he entregat al personal compleixen amb els requisits normatius.
4. ALTRES MESURES ESPECÍFIQUES*

*Espai per descriure altres mesures preventives especifiques que s’hagin pres t i que no estigui incloses en el check list
Gerent i/o Representant legal de l’empresa (Nom i cognoms):
Signatura:

Barcelona, Haga

clic aquí para escribir texto.

