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FITXES D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS DE L’INVASSAT

ACCIDENT GREU PER BOLCADA D'UN CAMIÓ PLATAFORMA
FIA 28_2019
La present fitxa, completament anònmma, té una fi peeaaòamca m per amxò està basaea en successos accmeentals reals mnvestaats pel personal tècnmc
e'aquest Insttutt No obstant amxò, pot contnere elements o aspectes moemficats o aeemcmonals, relacmonats amb aquests, que la persona reeactora
pot haver mntroeuït a fi e'aconseaumr una major eficàcma peeaaòamca en la emfusmó e'aquestat D'altra banea, la fitxa no pretén una anàlmsm exhaustva,
smnó més avmat posar ee manmfest les cmrcumstàncmes en les quals es eesembolmca el succés accmeental, amxí com les prmncmpals causes m mesures
preventves o correctves a aeoptart

DADES DE L’ACCIDENT
DADA
ACTIVITAT ECONÒMICA
(CNAE)

CODI
8

TEXT
1

3

Actvmtats ee jaremnerma

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA

3

9

Una altra actvmtat fsmca específica eel arup 3 no
esmentaea antermorment

DESVIACIÓ

5

1

Camauea e'una persona - ees e'una alçàrma

FORMA (CONTACTE,

Un altre contacte coneaut eel arup 4 però no esmentat
antermorment

MODALITAT DE LA LESIÓ)

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

AGENT MATERIAL CAUSANT
DE LA LESIÓ

1 1 0 2 0 1 0 3

Equmps e'elevacmó ee persones (barquetes, plataformes
elevaeoresttt)

1 1 0 2 0 1 0 3

Equmps e'elevacmó ee persones (barquetes, plataformes
elevaeoresttt)

1 1 0 2 0 1 0 3

Equmps e'elevacmó ee persones (barquetes, plataformes
elevaeoresttt)

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ DE TREBALL
El treballaeor accmeentat fema treballs ee poea m retraea ee branques e'arbres ees ee la cmstella e'una
plataforma elevaeora mòbml per a personal (PEM) mnstal·laea sobre cammó, al jareí central e'una avmnauea
cèntrmca ee Valèncmat
Aquest emsposava ee casc amb aaltera, auants ee proteccmó mecànmca, ulleres contra projeccmons m estava
llmaat a la cmstella mmtjançant l’arnést

DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT
El cammó plataforma estava estabmlmtzat en la zona ereta eel jareí central e'una avmnauea, amb els
estabmlmtzaeors totalment eespleaats, sobre terra ferma sense mnclmnacmó m el braç ee la plataforma eespleaat
cap a la part central eel jareí, en emreccmó transversal a l'emx ee cmrculacmó eel cammó plataforma, amb bones
conemcmons clmmatolòamques, sense pluja nm ventt (Veaeu la fotoarafia 1)
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L'accmeentat estava en la cmstella eel cammó plataforma poeant un arbre amb el braç ee la plataforma estés,
quan en realmtzar un movmment ee eesplaçament ee la cmstella, bamxant el braç ee la plataforma, per a poeer
tnere una altra posmcmó ee treball, va notar que se n'anava cap arrere fins que es va proeumr un mmpacte
contra terrat Possmblement va caure sobre el costat eret, ja que tenma un colp en el costat eret ee la cara,
seaons manmfesten els entrevmstatst (Veaeu la fotoarafia 2)

Fotoarafia 1

Fotoarafia 2

Fotoarafia 3

Fotoarafia 4

El treballaeor accmeentat no va percebre cap senyal òptc ee permll, nm es va bloquejar el movmment ee
bamxaea ee braç ee la plataforma elevaeora amb antermormtat a proeumr-se la bolcaea eel cammó plataformat
Amxí matemx, mnemca que havmen estat treballant els eos emes antermors amb l'eqump m no havmen notat cap
eeficmèncma ee funcmonament eels smstemes, nm havmen observat eetermoracmó e'aquestst
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DADES COMPLEMENTÀRIES
L'aaent matermal és el conjunt cammó-plataforma elevaeora mòbml ee persones, apta per a elevar persones
per eamunt eels tres metrest

•

Seaons les eaees eel fabrmcant ee la plataforma elevaeora mòbml per a persones accmeentaea (seaons
quaere aejunt) té les lmmmtacmons màxmmes e'ús seaüents:
•

Alçàrma ee treball 18,15 m

•

Raem hormtzontal 7,3 m (amb eues persones en cmstella) / 8,4 m (amb una persona en
cmstella)

•

Càrreaa en cmstella 200 ka (amb eues persones en cmstella) / 120 ka (amb una persona en
cmstella)

•

•

Raem e'utlmtzacmó en funcmó eel eespleaament eel braç:

En el moment ee l'accmeent m una veaaea aereçat el cammó plataforma, la cmstella eel braç ee la
plataforma estava eespleaaea amb un raem e'operacmó hormtzontal e'11 metres, a una alçàrma ees eel
punt ee suport ee les potes estabmlmtzaeores eel cammó plataforma ee 10 metres, per la qual cosa el punt
e'operacmó ee la cmstella estava fora ee la zona ee treball eefinmea pel fabrmcant eel cammó plataforma, ja
que el raem màxmm e'operacmó hormtzontal amb una persona en cmstella per a una alçàrma ee treball ee 10
metres havma ee ser e'uns 7,5 metrest Una posmcmó ee la cmstella mmpossmble sm haauera actuat
correctament el emsposmtu ee seauretat ee lmmmtacmó ee raemt

•

En el Manual e'Operacmons m Mantenmment ee les Plataformes Aèrmes es eescrmu la funcmó eel lmmmtaeor
e'abast màxmm hormtzontal, m mnemca que: “té fonamentalment la finalmtat ee la seauretat contra la bolcaea
m la sobrecàrreaa estructural”t Aquest lmmmtaeor té com a funcmó controlar automàtcament que l'abast
màxmm hormtzontal estaa emns eel emaarama ee treball prevmst, m és responsabmlmtat ee l'operaeor que no
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se supere la càrreaa màxmma prevmsta en cmstellat

•

L'empresa lloaaeora va sol·lmcmtar una mnspeccmó tècnmca eel cammó plataforma al fabrmcant e'aquest, en la
qual s'mnemca que: “ttt es detecta que l'electrovàlvula EV12 està sense precinte de seguretat, encallada i
premuda en posició d'actvada, perquè tenia l'eix del polsador doblegat.
Aquesta electrovàlvula forma part del sistema limitador de radi i és la que autoritza a baixar el braç a
partr d'un cert angle on no s'augmenta el radi de treball i, per tant, no existeix perill de bolcada”t
Es vermfica vmsualment que la vàlvula EV12 no té precmnte m que està premuea amb l’emx eobleaat m
encallat, m amxò evmta que torne a la posmcmó ee seauretatt
Aquesta vàlvula ha e'estar precmntaea m només s'ha e'utlmtzar en cas e'emeraèncma, per a amxò es trenca
el precmnte m es prem manualment, quan es eemxa ee prémer ella torna a la seua funcmó ee seauretat m no
permet bamxar el braç quan aquest auamenta amb el seu movmment el raem ee treball m, per tant, el
moment ee bolcaeat

•

Es eesencalla manualment l'emx ee l'electrovàlvula m es porta a la seua posmcmó ee seauretat, per a poeer
comprovar a posteriori sm funcmona el emsposmtu lmmmtaeor ee raemt
Després ee realmtzar les manmobres necessàrmes per a la seua comprovacmó, es va vermficar que una
veaaea eesencallat l'emx ee l'electrovàlvula EV12, aquesta realmtzava la seua funcmó ee seauretat ee
lmmmtacmó ee raem ee treballt D'aquesta manera es va comprovar la causa ee la bolcaea eel cammót

CAUSES
•

Treballar amb un cammó plataforma eel qual no es té constàncma eel correcte funcmonament eel
emsposmtu lmmmtaeor ee raemt

•

Exceemr el moment ee bolcaea màxmma aemmssmble eel conjunt, per estar mnhabmlmtaea l'electrovàlvula
EV12 que lmmmta el raem ee treball ee l'equmpt

•

L'mmpacte eel treballaeor contra terra per camauea a emferent nmvell, en proeumr-se la bolcaea eel
cammó plataforma, és la causa ee les lesmons eel treballaeor accmeentatt

RECOMANACIONS PREVENTIVES
•

Aequmrmr maqumnàrma els manuals e'ús m mantenmment ee la qual es corresponaa emrectament amb la
màqumna en qüestót Aquests manuals han ee complmr el que s’especmfica, per a aquest cas concret,
en l'apartat 1t7t4t ee l'annex I eel Remal eecret 1435/1992 (o en uns altres casos el Remal eecret
1644/2008, en funcmó ee l'any en què es posara en servem la màqumna), en els quals s'mnemquen entre
altres coses:
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•

Conemcmons prevmstes e'utlmtzacmót

•

Instruccmons perquè puauen efectuar-se sense rmsc la utlmtzacmó, manutencmó, muntatae m
eesmuntatae, realatae m mantenmment (conservacmó m reparacmó)t

•

Instruccmons e'aprenentatae, sm escaut

•

Aevertèncma ee les contramnemcacmons e'úst

•

Plans m esquemes necessarms per a posar en servem, conservar, mnspeccmonar, comprovar el
bon funcmonament m qualsevol altra mnstruccmó pertnent, en partcular, en matèrma ee
seauretatt

•

A la recepcmó e'una màqumna ee lloauer, l'empresa que pren en lloauer la màqumna ha ee reeactar m
mmplantar una “mnstruccmó ee treball”, en la qual s'mnemquen:

•

Les operacmons e'ús m mantenmment que han ee realmtzar els operaeors e'aquests equmps ee
treball, tenmnt en compte els rmscos prevmsmbles m les mesures ee prevencmó, m eonar als
treballaeors còpma eel Manual e'Ús m Mantenmment ormamnal ee l'eqump ee treballt

•

Les operacmons permòemques o aeemcmonals ee comprovacmó a realmtzar, mnemcaees pel fabrmcant
ee la màqumna m, sm escau, per l'empresa que lloaa la màqumna, amb mnemcacmó ee la permoemcmtat
m qum les ha ee realmtzar, en funcmó ee la seua qualmficacmót Tot amxò ee conformmtat amb l'artcle
4 m apartat 1t3 ee l'annex II, eel Remal eecret 1215/1997t

•

Confeccmonar per a caea eqump ee treball que s'entreaa als treballaeors una fitxa en la qual es
reflectsquen les operacmons ee comprovacmó m mantenmment que haaen ee realmtzar els treballaeors
mnemcats en la “mnstruccmó ee treball” ee caea eqump ee treball, m mnemcar qum és el responsable ee
comprovar que aquesta fitxa s'emplenat

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
•

Llem 31/1995, ee 8 ee novembre, ee prevencmó ee Rms cos Laboralst

•

Llem 54/2003, ee 12 ee eesembre, ee reforma eel marc normatu ee la prevencmó ee rmscos laborals t

•

Remal eecret 39/1997, ee 17 ee aener, pel qual s'aprova el Realament eels servems ee prevencmó t

•

Remal eecret 1215/1997, ee 18 ee julmol, pel qual s'establemxen les emsposmcmons mínmmes ee seauretat
m salut per a la utlmtzacmó pels treballaeors eels equmps ee treballt

•

Remal eecret 1435/1992, ee 27 ee novembre, pel qual es emcten les emsposmcmons e'aplmcacmó ee la
Dmrectva eel Consell 89/392/CEE, relatva a l'aproxmmacmó ee les leamslacmons eels estats membres
sobre màqumnes

•

Remal eecret 1644/2008, ee 10 e'octubre, pel qual s'establemxen les normes per a la comercmalmtzacmó
m posaea en servem ee les màqumnest
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
www.invgssgt.ivg.es

Últmes FIA ublliagdes en el nsstee welV
20-2019 Accmeent areu per atrapament eel emt cor o mmtjà en el perfil e'una
prestataerma
21-2019 Accmeent areu per camauea a emferent nmvell ees e'una bastea ee fabrmcacmó
pròpma
22-2019 Accmeent per colp contra un objecte que s'ha eesprést
23-2019 Accmeent mortal per atrapament eel tors e'un treballaeor entre una part
fixa m una taula mòbml e'una línma ee fabrmcacmó ee safates ee remxeta metaltlmcat
24-2019 Accmeent areu per camauea a emferent nmvell ees e'un apmlament en la
cambra ee refrmaeracmó, que hm ha una altura aproxmmaea ee 3,9 metres t
25-2019 Accmeent areu per camauea ee paquet ee palla emmaaatzemat sobre el
treballaeort
26-2019 Accmeent areu per enaanxaea ee mà amb cmna transportaeora t
27-2019 Accmeent areu per camauea a emferent nmvell ees e’escala ee tsorat
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