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Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles

Per trànsit extern a l’obra

Mesures Preventives
Normes generals
• Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb els
criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).
• 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.
• Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus
usuaris a través de la premsa o altres mitjans.
• En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el
propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable
demanar-li que la revisi.

Proteccions col·lectives
• Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern.
• Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar
delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el
color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat entre vehicles i objectes
o vianants.
• Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.
• Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.
• La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho mitjançant
protocols de seguretat.
• Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.
• Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.

Equips de protecció individual
• Calçat de seguretat.
• Roba i accessoris de senyalització.

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

