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innovació

El risc de caiguda en la rehabilitació 
de cobertes de fibrociment

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

Els treballs que es realitzen de reha-
bilitació, manteniment i enderroc en 
edificis construïts anys enrere amb 
cobertes de materials amb amiant, a 
part dels danys a la salut dels treba-
lladors per la presència de l’amiant, 
poden comportar altres riscos. Cal 
destacar el risc de caiguda d’alçada, 
el qual es pot produir durant l’accés 
a les cobertes, des de les vores, des 
dels forats oberts de la coberta o per 
transitar-hi per sobre de les plaques.

Aquest risc esdevé especialment 
en accident pel trencament en trepit-
jar la coberta de fibrociment perquè 
l’operari hi circula desprotegit. El re-
sultat són lesions de caràcter greu, i 
fins i tot poden causar el decés. 
Les cobertes de fibrociment solen ser 
lleugeres i no s’han dissenyat per su-
portar el trànsit de persones i apilar-hi 
materials, sense la instal·lació o la uti-
lització de mitjans auxiliars o elements 
complementaris de seguretat.

Per realitzar treballs en cobertes, 
cal fer una tasca prèvia d’avaluació 

dels possibles riscos existents, en què 
cal preveure, analitzar i identificar la 
magnitud dels que no s’han pogut eli-
minar, i adoptar les mesures preventi-
ves per evitar-los o reduir-ne les con-
seqüències, i definir mètodes de treball 
que incorporin aquestes mesures.

mesures prevenTives
Algunes de les mesures preventives 
que cal adoptar poden ser equips de 
treball especialment dissenyats per a la 
naturalesa de les tasques, com ara pla-
taformes elevadores mòbils de perso-
nes, instal·lar proteccions col·lectives 

(baranes, plataformes rígides situades 
properes a les zones de caiguda, xarxes 
de seguretat) i, si cap d’aquestes opci-
ons és tècnicament possible, o com a 
complement, s’utilitzaran equips de 
protecció individual (arnesos, mos-
quetons, línies de vida, etc.).

Si és necessari transitar per da-
munt de les cobertes de fibrociment, 
s’hi poden instal·lar passarel·les de 
circulació. Estan dissenyades per ser 
acoblades a mesura que s’avança en 
els treballs i desplaçar-les sense que 
en cap cas el treballador hagi de tre-
pitjar directament la coberta.  llEs cobErtEs 

d’amiant no s’han 
dissEnyat pEr 
suportar El pEs 
dE pErsonEs
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