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Elements auxiliars

Torreta de formigonar

Definició
Equip de treball constituït per quatre angulars verticals travades que s’utilitza com a plataforma de treball a
l’hora de formigonar pilars o similar.

Riscos
• Caiguda de persones a diferent nivell.
• Caiguda d’objectes per desplom.
• Caiguda d’objectes despresos.
• Cops contra objectes immòbils.
• Atrapaments per objectes o entre objectes.
• Sobreesforços.

Mesures Preventives
Normes generals
• S’ha de situar la torreta en un lloc estable i utilitzar els mètodes d’estabilització disponibles.
• Les plataformes han de tenir unes dimensions mínimes d’1,10 x 1,10 m.
• La plataforma de treball ha de ser de fusta sana, seca i sense nusos o de xapa metàl·lica antilliscant.
• No es pot utilitzar la torreta en condicions climatològiques adverses.
• És prohibit utilitzar torretes formigoneres de construcció improvisada.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
• Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.

Normes d’ús i manteniment
• Cal pujar i baixar de la torreta utilitzant una escala ubicada a la cara sense barana i fer-ho de cara a la torreta.
• No s’ha d’allargar l’abast de la torreta amb mitjans auxiliars com ara escales o similar.
• Cal mantenir sempre el cos a l’interior de la torreta.
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• No es pot pujar o asseure’s a les baranes de la torreta.
• És prohibit el transport de persones o objectes sobre la torreta durant el canvi de posició.
• Els operaris de les torretes han de disposar de cinturons o similar per subjectar adequadament les eines al
seu cos.
• No es pot sobrecarregar la torreta amb materials o similar.
• Les torretes metàl·liques han d’estar pintades amb una capa antiòxid.

Proteccions col·lectives
• Cal col·locar baranes resistents de 90 cm d’alçària mínima i, quan sigui necessari per impedir el pas o la
caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un
entornpeu, en tres dels quatre costats de la torreta.
• Un cop l’operari hi hagi accedit, cal tancar amb una cadena o similar la part de la torreta que no té barana.

Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
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