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FITXES D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS DE L’INVASSAT

ACCIDENT GREU PER CAIGUDA A DIFERENT NIVELL DES D'ESCALA DE TISORA
FIA 27_2019
La present fitxa, completament anònima, té una fi pedagògica i per això esta basada en successos accidentals reals investgats pel personal tècnic
d'aquest Insttutt No obstant això, pot contndre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, que la persona redactora
pot haver introduït a fi d'aconseguir una major eficacia pedagògica en la difusió d'aquestat D'altra banda, la fitxa no pretén una analisi exhaustva,
sinó més aviat posar de manifest les circumstancies en les quals es desembolica el succés accidental, així com les principals causes i mesures
preventves o correctves a adoptart

DADES DE L'ACCIDENT
DADA
ACTIVITAT ECONÒMICA
(CNAE)

CODI
4

TEXT
3

3

Acabat d'edificis

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA

2

1

Treballar amb eines manuals sense motor

DESVIACIÓ

5

1

Caiguda d'una persona - des d'una altura

3

1

Colp sobre o contra resultat d'una caiguda del treballador

FORMA (CONTACTE,
MODALITAT DE LA LESIÓ)

AGENT MATERIAL DE
L'ACTIVITAT FÍSICA
AGENT MATERIAL DE LA
DESVIACIÓ

AGENT MATERIAL CAUSANT
DE LA LESIÓ

0 2 0 3 0 1 0 0 Escales de mat Escambells
0 2 0 3 0 1 0 0 Escales de mat Escambells
0 2 0 3 0 1 0 0 Escales de mat Escambells

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ DEL TREBALL
El treballador presta servei per a una empresa dedicada a la fabricació i muntatge de fusteria i estructures
metal·liques, i el seu lloc de treball és el de “Muntatges Externs”, que consisteix en treballs de serralleria,
caldereria, muntatge i desmuntatge de peces metal·liques, estructures metal·liques, etct
En concret el dia de l'accident es trobava fent tasques de reparació d'un portó metal·lic en una nau d'un
taller de vehiclest La porta en qüestó havia sigut danyada per un camió i presentava una deformació en la
guia que dificultava el tancamentt
Aquesta reparació l'anava a efectuar juntament amb el seu companyt Havien de soldar els calaixos que
contenien els contrapesos de la porta i redreçar la guiat Mentre el company preparava el grup de soldadura,
el treballador accidentat es va pujar a una escala manual mixta col·locada en posició de tsora per a corregir
la deformació de la guia, que estava situada a una altura aproximada de 2,70 m del sòlt
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Foto nº1. Porta d'entrada a l'empresa, la guia de la qual havia de ser
redreçada pel treballador accidentat

DESCRIPCIÓ DE L`ACCIDENT
L'accident es va produir quan, pujat en el tercer o quart esglaó de l'escala, el treballador accidentat va
intentar redreçar la guia de la porta fent alçaprem amb una clau anglesa i utlittant les dues mans per a aixòt
En un moment donat, se li va esvarar la clau i va perdre l'equilibri, per la qual cosa el treballador per por de
caure's i al fet que la cama se li quedara atrapada entre els esglaons de l'escala, va decidir saltar de l'escala
(altura de la caiguda compresa entre 0,75 i 1 metre)t L'operari va caure dempeus, recoltant-se sobre les
dues cames i posteriorment es va véncer cap endarrere, quedant-se assegut en el sòlt

Foto nº3 Simulació de la tasca que realitzava el
treballador accidentat

Foto nº2 Posició aproximada de l'escala en el
moment de l'accident i altura des de la qual va
caure
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DADES COMPLEMENTÀRIES
L'agent material és una escala manual d'alumini transformable, que permet la combinació de l'escala en
posició tsora o recoltadat Per a cadascun dels mòduls (en posició tsora) disposa de 8 esglaonst En un dels
costats disposa de base estabilittadora amb sabates antlliscants, però en l'altre costat als suports els falten
els tacs de gomat
En el moment de l'accident el treballador utlittava l'escala en posició de tsorat L'empresa no disposa de
cap mena de documentació de l'escalat

Foto nº4 Escala utilitzada en
posició plegada

Foto n.º 5 Escala emprada en
posició tisora

• L'empresa, ha elaborat una instrucció de treball sobre “Treball en escales” que ha sigut entregada al
treballadort
• L'empresa disposa d'una avaluació de riscos del lloc de “Muntatges externs” que exercia el treballador
accidentatt En aquesta avaluació s'identfica el risc de “caigudes a diferent nivell per objectes o eines”,
s'estma el risc com a “Important”, i s'estableix una sèrie de mesures preventvest
• El terreny sobre el qual es va donar suport a l'escala presentava irregularitats i un lleuger pendentt
Encara que, tant el treballador accidentat com el seu company present el dia dels fets, afirmen que
l'escala tenia un bon suport, que no es movia en pujar-se en ella i que no es va desplaçar de la seua
posició després de la caiguda del treballadort
• L'empresa aporta justficació documental que el treballador accidentat ha rebut informació per escrit
sobre els riscos i mesures preventves relatves al desenvolupament del seu treball, així com, que se li ha
entregat els EPIS necessaris per a desenvolupar el mateixt
• L'empresa aporta document denominat “Investgació d'accident de treball”t
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CAUSES
• Ús d'escala manual com a lloc de treball en altura, en lloc d'emprar equips de treball més segurs per a la
realittació d'aquestes tasques, com pogueren ser: plataformes elevadores, escales mòbils amb
plataforma, plataformes de treball, etct
• Trobar-se el treballador pujat a l'escala fent treballs de redreçament de la guia amb clau anglesa
utlittant les dues mans per a això i sense possibilitat de subjectar-set
• Desequilibri del treballador quan es trobava pujat en l'escala, en fer alçaprem amb la clau anglesa i
soltar-se-li aquesta de les manst
• Acte refectsc del treballador de saltar fins al sòl, per temor a caure en una mala postura
• Impacte contra el sòl i l'altura i forma de la caiguda, donant suport a els dos peus en el terrenyt

RECOMANACIONS PREVENTIVES
• Tal com estableix l'apartat 4t1t2 de l'Annex II del R eial Decret 1215/1997, s'haura de limitar la utlittació
d'una escala de ma a les circumstancies en què, la utlittació d'altres equips de treball més segurs no
esta justficada pel baix nivell de risc i per les característques dels emplaçamentst Equips de treballs
més segurs poden ser una plataforma elevadora mòbil de personal, una bastda o una torre de treballt
• En el cas d'haver d'emprar escales de ma com a lloc de treball, i sempre que no siga possible la
utlittació d'altres equips de treball més segurs, només podra efectuar-se després de la justficació
tècnica de tal decisió documentada en l'avaluació de riscost A més, la tasca a realittar hauria de
permetre al treballador poder-se agarrar, almenys amb una ma, a l'estructura de l'escalat
• L'empresa deura també establir els mecanismes de control necessaris per a garantr que els treballadors
compleixen les normes de seguretat i treballen d'acord amb els procediments establitst

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Ri scos Laboralst

•

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatu de la prevenció de riscos laborals t

•

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció t

•

Reial Decret 1215/1997, de 18 de julio l, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut per a la utlittació pels treballadors dels equips de treballt
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
www.invgssgt.ivg.es

Últmes FIA ubllicgdes en el nostee wele
20-2019 Accident greu per atrapament del dit cor o mitja en el perfil d'una
prestatgeria
21-2019 Accident greu per caiguda a diferent nivell des d'una bastda de fabricació
pròpia
22-2019 Accident per colp contra un objecte que s'ha desprést
23-2019 Accident mortal per atrapament del tors d'un treballador entre una part
fixa i una taula mòbil d'una línia de fabricació de safates de reixeta metaltlicat
24-2019 Accident greu per caiguda a diferent nivell des d'un apilament en la
cambra de refrigeració, que hi ha una altura aproximada de 3,9 metres t
25-2019 Accident greu per caiguda de paquet de palla emmagattemat sobre el
treballadort
26-2019 Accident greu per enganxada de ma amb cina transportadora t
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