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Atrapaments per bolcada de màquines

En operacions amb maquinària mòbil

Mesures Preventives
Normes generals
• Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més
a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.
• Cal conduir la maquinària respectant la senyalització i, en qualsevol cas, a una velocitat que permeti el
controlar-la en tot moment.
• Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc.
• Cal assegurar la màxima visibilitat de la màquina i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
• Durant la conducció, s’ha de portar col·locat sempre el cinturó de seguretat.
• Únicament es pot circular pels pendents permesos pel fabricant.
• En treballs en zones susceptibles de produir-se bolcades, quan no es disposi d’una bona visibilitat, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
• En reiniciar l’activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del
terreny poden haver canviat.
• Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
• En treballs en pendents cal treballar cap a dalt i cap a baix, mai transversalment, i no es poden fer girs.
• No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
• Cal evitar desplaçaments de maquinària en zones a menys de 2 m de la vorera del talús.
• S’ha d’estacionar la màquina en zones retirades, de terreny pla i ferm. Cal frenar la màquina, treure les claus
del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
• És prohibit romandre a les zones d’influència dels moviments de les màquines.
• Cal verificar que l’alçària màxima de la màquina és l’adequada per tal d’evitar interferències amb elements
viaris, línies elèctriques o similars.
• Cal adaptar les mesures preventives per tal d’evitar que caiguin a les excavacions o a l’aigua.
• Quan sigui necessari, aquesta màquina ha de d’estar equipada d’estructures que protegeixin el conductor
contra l’esclafament en cas de bolcada de la màquina, i contra caigudes d’objectes.
• S’ha de definir i senyalitzar els recorreguts de la maquinària mòbil, amb la finalitat d’evitar xocs,
• No s’ha d’utilitzar la maquinària mòbil com a mitjà de transport de persones, llevat que el fabricant hagi
previst seients amb aquesta finalitat.
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Proteccions col·lectives
• Quan sigui necessari, cal col·locar una malla de protecció a 2 m de la coronació de rases o talussos.
• Quan sigui necessari, cal senyalitzar les zones de treball.

Equips de protecció individual
• Casc (només fora de la màquina).
• Calçat de seguretat.
• Faixes i cinturons antivibracions
• Roba de treball.
• Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Per a més informació
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Identificació i gestió dels riscos de la maquinària mòbil de l’obra
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