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INNOVACIÓ

La seguretat en el muntatge 
i la utilització de bastides

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

Per bastida s’entén una construcció 
provisional, fixa o mòbil, que serveix 
per fer accessible una zona situada a 
una altura determinada.

EVITAR ACCIDENTS
En general, les bastides hauran de pro-
jectar-se, muntar-se i mantenir-se de 
forma que s’eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment i que evitin 
que els treballadors caiguin o estiguin 
exposats a caigudes d’objectes. Les 
mesures de les bastides s’ajustaran al 
nombre de treballadors que les hagin 
d’utilitzar.

En funció de la complexitat de la 
bastida s’haurà d’elaborar un pla de 
muntatge, utilització i desmuntatge. 
El pla i el seu càlcul ha de ser realitzat 
per persones amb formació universi-
tària que les habiliti per fer aquesta 
activitat.

No obstant això, quan es tracti de 
bastides que disposin del marcatge 
CE, el pla podrà ser substituït per 
les instruccions específiques del fa-
bricant, proveïdor o subministrador, 
llevat que es porti a terme de forma 
o en condicions o circumstàncies no 
previstes en les instruccions.

Les bastides només podran ser 
muntades, desmuntades o modifica-
des substancialment sota la direcció 
d’una persona amb formació univer-
sitària o professional que l’habiliti per 
fer-ho i per treballadors que hagin re-
but una formació adequada i específi-
ca per a les operacions previstes.

La formació anirà destinada a la 
comprensió del pla, la seguretat durant 
la tasca de muntatge, desmuntatge o 
transformació, mesures de prevenció 
de riscos de caigudes de persones i ob-
jectes, condicions de càrrega, etc.

Quan no resulti necessari el pla, les 
operacions també poden anar diri-
gides per un treballador que disposi 
d’experiència certificada per l’empre-

sari de més de dos anys en aquesta 
matèria i, a més, que disposi com a mí-
nim de la formació de nivell bàsic de 
prevenció de riscos laborals.

Les bastides hauran de ser ins-
peccionades per un treballador amb 
formació universitària que l’habi-
liti. Aquesta inspecció es realitzarà 
abans de la posada en servei, periò-
dicament i després de qualsevol mo-
dificació, període de no utilització 
o altres circumstàncies que puguin 
afectar la resistència o estabilitat 
d’aquestes construccions.  l

CAL UN PLA D’USOS 
ELABORAT PER 
UN PROFESSIONAL 
SI LA BASTIDA 
ÉS MOLT COMPLEXA
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Normativa de referència

• Llei 31/1995, de prevenció  
de riscos laborals.

• RD 39/1997. Reglament  
de serveis de prevenció.

• RD 1215/97 (modificat per RD 
2177/2004), d’utilització 
d’equips de treball.




