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Recomanacions de seguretat per a l'ús de bastides 

 
Per bastida s'entén una construcció provisional, fixa o mòbil, que serveix com auxiliar per a 
l'execució de les obres, i fa accessible una part de l'edifici que no ho és i facilita la conducció de 
materials al mateix punt de treball. 

Hi ha diferents tipus de bastida: 

· La bastida de cavallet és la que està constituïda per dos cavallets, sobre els quals recolzen uns 
taulers per a formar el pis de la bastida, plataforma de treball o bastimentada, regulable en 
altura o no. Es tracta d'una bastida senzilla d'obra, de fàcil maneig. 

· Les bastides fixes perimetrals de sistema modular són estructures provisionals d'una altura 
màxima habitual de 30 m, que serveixen per a la sustentació de les distintes plataformes de 
treball situades a distintes altures; compleixen segons els casos funcions de servei, càrrega i 
protecció. 

· Les bastides penjades mòbils són construccions auxiliars suspeses de cables o sirgues, que es 
desplacen verticalment per les façanes per mitjà d'un mecanisme d'elevació i descens accionat 
manualment. 

 

Els factors de risc en l'ús de bastides són els següents: 

 

 Caigudes a distint nivell a causa de: 

Muntatge o desmuntatge incorrecte de l'estructura o de les plataformes de treball sense les 
corresponents proteccions individuals.  

Amplària insuficient de la plataforma de treball.  

Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de treball.  

Accedir a la zona de treball enfilant-se per l'estructura.  

Separació excessiva entre la bastida i la façana.  

Deficient subjecció de la plataforma de treball a l'estructura, ja que en permet moviments 
incontrolats.  

Bolcada de la bastida per estar incorrectament recolzada en el sòl o per ancoratge deficient o 
inexistent a l'edifici.  

Enfonsament de la bastida per distintes causes.  

Ruptura de la plataforma de treball per sobrecàrrega, deteriorament o mal ús.  

Mala utilització de les escales d'accés a les distintes plantes de l'estructura del bastida. 
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 Enfonsament de l'estructura a causa de: 

Enfonsament o reblaniment de tota o part de la superfície de suport.  

Suport de la bastida sobre materials poc resistents.  

Deformació o ruptura d'un o alguns dels elements constituents de la bastida.  

Subjeccions a la façana inexistents, incompletes o insuficients.  

Muntatge incorrecte.  

Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la resistència màxima permesa.  

Ancoratges i amarratges incorrectes.  

Traves incompletes de l’estructura.  

Acció de les inclemències atmosfèriques, en especial el vent. 

 

 Caiguda de materials sobre persones i/o béns a causa de: 

Bolcada o enfonsament de la bastida.  

Plataforma de treball desprotegida.  

Ruptura d'una plataforma de treball. 

 

 Contactes elèctrics 

Directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques d'alta tensió i/o de baixa tensió, ja 
siguen aèries o en façana. 

 

 Caigudes al mateix nivell 

Per falta d'ordre i neteja en la superfície de les plataformes de treball. 

 

 Colps contra objectes fixos 

En especial el cap. 
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Com a mesures preventives generals s'indiquen: 

- El muntatge i desmuntatge s’ha de realitzar per personal qualificat. 

- Cal disposar traves a punts forts de seguretat per a evitar moviments indesitjables. 

- Abans de realitzar els treballs sobre una bastida amb rodes, s’han de bloquejar aquestes. 

- Abans de desplaçar bastides sobre rodes s’ha de comprovar que no es troba ningú sobre la 
bastida. 

- Les plataformes ubicades a més de dos metres d'altura han de disposar de baranes 
perimetrals de 90 cm, llistó intermedi i sòcol. 

- Les bastides han de recolzar sobre superfície ferma i sòlida. 

- L'amplària de la plataforma de treball ha de ser de 60 cm com a mínim. 

- Si la plataforma de treball es troba a 3,5 m o més s'haurà d'utilitzar equip de protecció 
anticaiguda CE o mesures de protecció alternatives. 

- Abans de pujar a una bastida cal comprovar-ne l’estabilitat, així com que estiga situada 
sobre una superfície ferma. No s’ha de recolzar sobre piles de materials, bidons, etc. 

- Delimitar la zona de treball evitant el pas de personal per davall. 

- No s'han de realitzar moviments bruscos, dipositar pesos violentament sobre les bastides 
ni sobrecarregar la plataforma de treball. 

- No s'ha de treballar en la bastimentada a l'exterior amb condicions climatològiques 
adverses (vent, etc.). 

 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a la prevenció d’accidents per caigudes. 

- Recomanacions de seguretat per a l’ús d’escales de mà. 

 

 

Més informació: 

Notes tècniques de prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: 
NTP 202. Andamios de borriquetas 
NTP 516. Andamios perimetrales fijos 
NTP 530. Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas 
NTP 531. Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y 
utilización 
NTP 532. Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y 
de maniobra 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/caigudes.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/escales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_202.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_516.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_530.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_531.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_532.pdf

