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Incendis

En dipòsits de combustible

Mesures Preventives
Normes generals
• Tots els dipòsits de combustible han d’estar degudament etiquetats pel distribuïdor, per tal que els
treballadors estiguin informats del contingut i puguin adoptar les mesures de prevenció adequades. En cas
que ja no es disposi de la identificació facilitada pel distribuïdor, s’han de col·locar etiquetes identificatives
amb el nom del producte, així com també el pictograma que adverteix de la seva perillositat.
• Tots els dipòsits de combustible s’han d’emmagatzemar amb taps hermètics, en posició vertical i sobre
cubetes o bé superfícies impermeables que permetin recollir fàcilment els vessaments.
• Cal emmagatzemar aquests dipòsits preferentment a l’exterior d’edificis, en zones d’obra correctament
delimitades i dotades amb cubetes per tal d’evitar vessaments, preferiblement cobertes, i separats d’altres
dependències, especialment dels serveis higiènics i dels locals de descans. Si s’emmagatzemen en casetes,
aquestes hauran d’estar habilitades (han de disposar de ventilació adequada i d’instal·lació elèctrica
antideflagrant).
• En cap cas no es poden realitzar operacions que generin flama o guspires als voltants d’aquests dipòsits.
• És prohibit fumar prop dels dipòsits.
• Quan s’extregui combustible del dipòsit, s’ha de fer de manera que s’evitin els vessaments i, en cas que es
produeixin, s’ha de netejar i gestionar correctament el residu.
• S’han de mantenir les zones netes i ordenades.
• Les operacions de reparació i de manteniment d’aquestes instal·lacions, les han de portar a terme entitats
instal·ladores autoritzades.

Proteccions col·lectives
• Cal senyalitzar i delimitar amb cartells indicatius la zona d’emmagatzematge d’aquests dipòsits.
• S’ha d’ubicar, en un lloc de fàcil accés i manipulació, una quantitat suficient d’extintors a prop de la zona
d’emmagatzematge de dipòsits de combustible.

Equips de protecció individual
• Casc.

• Calçat de seguretat.

• Mascareta (quan sigui necessari).

• Roba de treball.

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

