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Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles

En maniobres amb maquinària mòbil

Mesures Preventives
Normes generals
• Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen
estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a més a
més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.
• Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.
• En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.
• Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.
• En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
• S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.
• Cal mantenir les distàncies de seguretat.
• En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.
• Cal fer servir el cinturó de seguretat.

Proteccions col·lectives
• Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb tanques,
malla, cons o similar.
• 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.
• Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.

Equips de protecció individual
• Casc (només fora de la màquina).
• Calçat de seguretat.
• 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

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

