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Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles

Per trànsit intern de l’obra

Mesures Preventives
Normes generals
• La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
• Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de
velocitat.
• En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de
circulació i el Catàleg de senyals de circulació.
• Cal mantenir les distàncies de seguretat.
• Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que
senyalitzin.
• En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per
vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia
de trànsit competent a la zona.
• Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions com a
conseqüència de la seva activitat.
• En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
• Cal fer servir el cinturó de seguretat.
Proteccions col·lectives
• Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la
col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.
• La maquinària d’obra ha d’estar dotada amb un senyal acústic de marxa enrere.
• Es recomana que la maquinària d’obra disposi d’avisador llumínic de tipus rotatori o flaix.
Equips de protecció individual
• Casc.

• Calçat de seguretat.

Per a més informació
09.06 Con
09.09 Malla de senyalització
09.14 Tanca
La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

• Roba i accessoris de senyalització.

