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Caiguda de persones a diferent nivell

En rases

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
recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i
substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.
• Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa, sobretot després de llargues aturades, en iniciar la jornada i
després de pluges importants.
• Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin un mínim
d’1 m.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives
• S’ha de col·locar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós costats
de la rasa i a una distància mínima de 2 m del seu perímetre.
• S’han de col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m de la rasa.
• Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els criteris de
les normes tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).
• Per travessar la rasa cal fer servir passarel·les sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades amb
baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de
treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
• En vies de circulació de vehicles, cal col·locar barres New Jersey a una distància mínima de 2 m de la rasa.
• S’han d’utilitzar talussos de seguretat per tal d’evitar despreniments de terres (3:2); també es poden fer
bermes intermèdies. En cas que no es puguin aplicar aquestes mesures, s’han d’apuntalar les rases.
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Equips de protecció individual
• Casc.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.

Per a més informació
09.03 Barrera de seguretat rígida portàtil (New Jersey)
09.09 Malla de senyalització
09.10 Mota de terra
09.14 Tanca
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