03.01.01

Caiguda de persones a diferent nivell

Pels perímetres dels forjats

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives
existents.
• S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.
• Cal utilitzar els accessos provisionals definits per accedir a les estructures i no s’ha de fer a través dels
elements estructurals.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives
• Cal col·locar xarxes de seguretat.
• Cal col·locar en els perímetres del forjat baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de
disposar d’un entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o
relliscades dels treballadors. És aconsellable, per facilitar el muntatge de la barana, en la fase de formigonat
del forjat, col·locar cons de PVC embeguts al formigó.
• S’han de col·locar línies de vida ancorades a punts ferms de l’estructura per tal que els treballadors hi puguin
ancorar l’arnès de seguretat en operacions d’acabats perimetrals que no permetin la presència de proteccions
col·lectives i en operacions de muntatge i desmuntatge d’aquestes estructures.
• En la col·locació dels taulers d’encofrar s’ha de fer servir algun tipus de protecció que eviti la caiguda a
diferent nivell dels treballadors que col·loquen els taulers (xarxes horitzontals per sota dels puntals, un
sistema Alsipercha o bé una línia de vida ancorada a un punt fix).

Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
• Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
• Roba de treball
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Per a més informació
07.08 Cable, cadena, corda, eslinga, aparell d’hissada i línia de vida
09.02 Barana
09.13 Alsipercha (sistema anticaiguda Alsina).
09.17 Xarxa sistema U.
09.18 Xarxa sistema V

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

