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FINANCIADO POR:

ELS TEUS DRETS

i Si, per les teves característiques, ets especialment sensible 
als riscos dels treballs en altura, l’empresa t’ha d’adaptar el 
lloc de treball i protegir-te de manera especial.

i L’empresa t’ha de donar la formació i la informació 
necessàries per fer el TeA.

i Tens dret a participar en tot allò relacionat amb la protecció 
de la teva salut a través dels teus representants.

i Es recomana la vigilància de la salut individual i col·lectiva.
i Les persones menors de 18 anys no poden fer feines a més 

de 4 m d’altura (passarel·les, plataformes, etc., llevat que es 
realitzin sobre terra continu i estable.

i En cas de risc greu i imminent (art. 21 LPRL):
 El comitè d’empresa pot paralitzar l’activitat dels treballs 
afectats.

 En els casos més greus adreça’t als teus representants 
de CCOO per valorar l’aplicació de l’article 21 LPRL i 
evitar l’exposició a aquest risc.

PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als 
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de 
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu 
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

Treballs en altura
Els treballs en altura són aquells que es fan a més de dos 
metres d’altura. Són activitats d’alt risc en què els accidents de 
treball solen produir-se per causes materials i organitzatives, i 
requereixen que la persona treballadora estigui protegida en 
tot moment.

Les principals activitats en què existeix aquest risc tenen lloc, 
entre d’altres, a:

• Bastides.   • Excavacions.
• Espais confinats.  • Façanes.
•Sostres i cobertes.  • Escales i plataformes.
• Pals i pilars .  • Etc.

  Caigudes de persones a diferent nivell.
 Caiguda de materials i eines sobre persones.
 Exposició a radiacions solars.
 Contactes elèctrics.
 Talls o ferides i cremades.
 Postures forçades, moviments repetitius, etc.PR
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Atenció: Treballar en altures inferiors a dos metres no exclou 
que s’han d’utilitzar també mitjans i equips de protecció 
adequats.
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L’ús d’escales i de plataformes elevadores en TeA únicament 
es pot justificar mitjançant l’adequada avaluació de riscos. Els 
procediments de treball establerts no serveixen per justificar-
ne l’ús.

Aquesta avaluació ha de tenir en compte que:
• Les escales només s’han d’utilitzar en els TeA que no siguin 

d’especial perillositat ni d’elevada freqüència i que siguin 
de curta durada (Reial decret 2177/2004).

• En la resta de casos, s’han d’utilitzar plataformes elevadores 
(annex I, Reial decret 39/1997).

En conclusió, no es poden utilitzar escales de manera 
indiscriminada ni substituir-se per plataformes elevadores, 
sense que l’obligatòria avaluació de riscos en justifiqui l’ús. 

LES ESCALES I PLATAFORMES ELEVADORES EN EL TREBALL 
EN ALTURA • Fer l’avaluació de riscos dels llocs de treball, les instal·lacions 

i equips de treball, incloent-hi possibles condicions 
ambientals adverses.

• Fer la planificació preventiva que reculli les mesures 
preventives necessàries que deriven de l’avaluació.
i S’han d’anteposar les mesures de protecció col·lectives a 

les individuals.
• Elaborar les instruccions i els procediments de treballs 

segurs.
• Establir la necessària presència del recurs preventiu per a les 

activitats de TeA a partir de l’avaluació de riscos. Incorporar-
la en la planificació preventiva i els procediments.

• Realitzar procediments de manteniment i de control de la 
caducitat dels equips de protecció.

• Preveure i planificar la possible evacuació en cas de risc 
greu i imminent.

OBLIGACIONS BÀSIQUES DE L’EMPRESA

POSSIBLES MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES

 Establir ritmes de treball adequats.
 Fixar un temps màxim d’exposició al risc de caiguda.
 Limitar i senyalitzar la zona de treball.
 Garantir la participació de dos treballadors/es en TeA.
 Col·locar dispositius anticaigudes, com baranes.

i Els dispositius anticaigudes han de ser compatibles entre 
si.

POSSIBLES MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

  Casc, guants, calçat i roba de treball.
 Arnés, línia de vida, dispositiu d’absorció d’energia, corda 
d’ancoratge, etc.   

i S’ha d’evitar l’exposició als riscos dels treballs en altura en 
les dones embarassades, especialment a partir del segon 
trimestre o abans, si la treballadora refereix marejos.


