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Accident Greu per caiguda des de la coberta d'una nau situada a una altura de 9 metres del pis.

DADES DE l'ACCIDENT

DADA
ACTIVITAT ECONÒMICA
(CNAE)

CODI
4

TEXT
1

2

Construcció d'edificis

ACTIVITAT FÍSICA
ESPECÍFICA

4

9

Una altra activitat específica del grup 4 no mencionada
anteriorment.

DESVIACIÓ

5

1

Caiguda d'una persona -des d'una altura.

FORMA (CONTACTE,
MODALITAT DE LA
LESIÓ)

3

1

Colp sobre o contra resultat d'una caiguda del treballador

AGENT MATERIAL DE
L'ACTIVITAT FÍSICA

0 2 0 1 0 2 0 0 Teulades, terrasses, lluminàries, bigams

AGENT MATERIAL DE LA
0 2 0 1 0 0 0 0 Parts d'un edifici fixos en altura (teulades, obertures)
DESVIACIÓ
AGENT MATERIAL
CAUSANT DE LA LESIÓ

0 2 0 1 0 0 0 0 Parts d'un edifici fixos en altura (teulades, obertures)

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ DEL TREBALL
L'empresa a què pertany el treballador accidentat realitza tasques de qualsevol tipus en el sector de la
construcció, entre les que es troben la neteja i manteniment de plaques translúcides en cobertes. El
treballador accidentat es trobava realitzant tasques de reparació, com a conseqüència d'una gotera, en
la coberta de la nau d'aparcament de l'empresa contractista. El treballador accidentat va estar
desmuntant plaques translúcides junt amb un company, que va haver d'absentar-se un moment del lloc.
DESCRIPCIÓ DE L`ACCIDENT
En el moment de l'accident, el treballador accidentat es trobava només sobre la coberta desmuntant una
placa quan va caure pel buit que ells mateixos havien generat, a una altura aproximada de 8,5 m del sòl.

DADES COMPLEMENTÀRIES
El lloc on es desenrotllava el treball era una coberta fràgil de xapa galvanitzada amb grossària inferior a
10 mm, amb plaques translúcides de polièster, no dissenyada per al trànsit de persones.

No hi ha cap mitjà previst en el centre de treball per a l'accés a la coberta i se no té mesures de protecció
com a baranes en tot el seu perímetre.
En el moment de l'accident l'empresa no tenia modalitat preventiva, no disposa de registre documental
de formació i informació al treballador sobre els riscos existents en el seu lloc de treball ni de mesures de
protecció i prevenció que ha d'adoptar.
No es disposa de registre documental d'entrega d'Equips de protecció individual necessaris per a
l'exercici del seu treball.

CAUSES
CAUSES DEL RISC
El risc s'origina amb la presència del treballador accidentat en la coberta de la nau i l'existència de buits
en dita coberta generats amb la retirada de les plaques.
CAUSES DEL SUCCÉS
L'accés, per causes desconegudes (si bé va poder tractar-se d'un desequilibri) , del treballador accidentat
al buit existent en la coberta.
CAUSES DE LES CONSEQÜÈNCIES
Inexistència de dispositiu d'ancoratge per a realitzar els treballs sobre coberta fràgil. La caiguda d'altura
del treballador accidentat a través del buit existent en la coberta origina la xafada del seu cos contra el
sòl.

RECOMANACIONS PREVENTIVES

En relació a l'accident de treball:
• Abans d'efectuar qualsevol treball sobre una coberta s'haurà de realitzar un estudi previ de la
mateixa. Segons les condicions existents, (tipus, pendent, mesures de protecció existents etc.) es
dissenyarà el sistema de treball, mitjans d'accés segur, equips de protecció personal necessaris i
forma d'usar-los. Basant-se en la informació demanada es realitzarà una avaluació específica per
als treballs que es vagen a realitzar establint les mesures de prevenció i de protecció necessàries.
• Quan existisquen lucernarios ja muntats s'hauran de protegir els seus costats accessibles (bé per
mitjà de baranes de suficient resistència, cobrint-los amb engraellats metàl·lics d'una resistència
suficient, o adoptant mesures de seguretat equivalents) .
• Sempre s'hauran d'anteposar les mesures de protecció col·lectiva enfront de les mesures de
protecció individual.
• En el cas que siga necessari recórrer a sistemes de protecció individual anticaigudes, s'haurà de
garantir que siguen dissenyats i instal·lats de manera que garantisquen la seguretat i salut dels
treballadors d'acord amb la norma UNE-EN -363/2009. Inclouran necessàriament dispositiu de
pressió al cos, subsistema de connexió i punt d'ancoratge segur cada un d'acord a la seua norma

corresponent.
En relació a la gestió preventiva de l'empresa:
• L'empresa, a través de la seua modalitat preventiva, haurà de desenrotllar un sistema de gestió de
la prevenció que li permeta complir amb les obligacions establides en la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
•
•
•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(B.O.E n.º 269, de 10 de novembre de 1995).
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals, (B.O.E n.º 298, de 13 de desembre de 2003).
R.D.39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. (B.O.E
nº27, de 31 de gener de 1997).
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