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Cops per objectes o eines

En operacions de muntatge i desmuntatge
de bastides, cintres, encofrats o similar

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.
• Depenent de la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 de l’RD
2177/2004), cal elaborar un pla de muntatge d’utilització i de desmuntatge; aquest document i els càlculs
preceptius han de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l’habiliti per a aquestes
activitats.
• Quan les bastides disposin de marcatge CE o estiguin incloses en les condicions que marca la Instrucció CT
39/2004 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Pla anterior, el poden substituir les instruccions
específiques del fabricant.
• Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes
de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.
• Cal utilitzar les eines manuals adequades per aquest ús.
• L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no
quedi cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.
• En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs.
• Cal ancorar les bastides de cavallets de manera que quedin perfectament estables.
• No s’han de col·locar càrregues bruscament sobre les plataformes de treball.
• No s’han de realitzar moviments bruscos sobre la plataforma de treball.
• Sobre les plataformes s’ha de dipositar el material estrictament necessari per fer els treballs.
• Cal comprovar que no hi hagi elements sortints que puguin interferir en el moviment de la plataforma de
treball o produir danys físics als treballadors.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives
• Cal delimitar i senyalitzar les zones de muntatge d’aquests elements, sempre que sigui necessari.
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Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
• Arnès.
• Roba de treball.

Per a més informació
07.02 Bastida d’elevació per cremallera
07.03 Bastida metàl·lica sobre rodes
07.04 Bastida metàl·lica tubular
07.05 Bastida penjada
07.06 Bastida sobre cavallets
07.11 Cintra
07.15 Encofrat
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