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Atrapaments per objectes o entre objectes

Per activitats d’enderroc

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal seguir rigorosament les indicacions del Pla d’enderroc.
• Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d’ensorrament incontrolat.
• S’ha de planificar i verificar la influència de l’enderrocament sobre els edificis pròxims.
• Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.
• S’ha de determinar la seqüència d’enderroc més adequada per a cada cas.
• Cal fer la demolició de dalt a baix.
• És prohibida la permanència dels treballadors en la verticalitat dels treballs d’enderroc.
• Cal controlar i limitar l’acumulació d’enderrocs a les plantes d’un edifici en enderrocs parcials.
• L’extrem inferior del conducte d’evacuació s’ha de trobar protegit convenientment mitjançant pantalles,
lones, etc. per reduir el rebot a distància dels materials. Cal regar la runa per tal d’evitar la formació de pols.
• És prohibit treballar en obres de demolició en condicions meteorològiques adverses: vent fort, pluja, neu,
etc.
• Cal verificar que la maquinària utilitzada per a l’enderroc s’adequa a les característiques de l’immoble o
zones que cal enderrocar.
• En enderrocs amb explosius, se n’ha de limitar la manipulació als especialistes i cal comunicar a les
autoritats locals la realització de l’enderroc.
• Quan l’edifici incorpori amiant o residus perillosos, s’ha de tenir en compte la normativa aplicable,
especialment, el RD 391/2006, de 31 de març, i la Llei 10/1998, de 5 de desembre, però també les
disposicions de caràcter autonòmic, respectivament.
• Cal evitar sobrecàrregues excessives generals o puntuals dels forjats.
• Els treballs d’enderroc s’han d’estudiar, planificar i dur a terme sota la supervisió de personal competent i
s’han de realitzar adoptant les precaucions, els mètodes i els procediments adequats.
• Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, cal analitzar les condicions de l’edifici i de les instal·lacions
preexistents.
• Cal neutralitzar o anul·lar les instal·lacions de gas, aigua o electricitat que hi hagi a la zona d’execució dels
treballs, abans d’iniciar l’enderroc.

Proteccions col·lectives
• S’ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar.

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció
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Equips de protecció individual
• Casc.
• Ulleres.
• Mascareta.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
• Arnès (només en situacions especials).
• Roba de treball.

Per a més informació
03.25.01 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: per inhalació de pols i fibres

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

