INFO PREVENCIÓ CCOO DIBA

MESURES PREVENTIVES
EN EL TEU LLOC DE TREBALL:

ÉS EL TEU DRET!
Setembre 2018

Una residència de gent gran condemnada a indemnitzar una treballadora,
incapacitada per una estrebada a l'esquena en aixecar a un usuari. La
condemna consisteix en el 30% del recàrrec en les prestacions de la
Seguretat Social i una indemnització de 100.000 euros
El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL) va confirmar
l'existència de responsabilitat empresarial per falta de mesures seguretat i
higiene en el treball en l'accident sofert per una empleada en una residència
de Mombeltrán (Àvila).
El 24 de desembre de 2013, la treballadora, de 41 anys, va patir un accident
laboral quan, en incorporar a una usuària de la residència de gent gran, li va
donar una estrebada a l'esquena que va causar una lesió que l'ha ocasionat
una incapacitat permanent total, per la qual cosa es considera que va existir
una manca de mesures de seguretat. "No hi havia grua ni una altra persona
que m'ajudés, i en moure a la pacient em vaig fer mal en un disc, i ara tinc dues
vèrtebres subjectes", va explicar l'afectada, que ha patit ja tres intervencions
quirúrgiques i amb danys també a un menisc.
La sentència recull l'informe de la Inspecció de Treball, que declara que:
•

No va existir una correcta avaluació dels riscos ni planificació preventiva
del lloc de treball tot i estar identificats els riscos ergonòmics com
postures forçades i mobilització de residents

•

No existien recomanacions específiques relatives a les condicions
particulars d'un determinat lloc de treball

•

No s'havia impartit a la treballadora la formació necessària sobre els
riscos i tasques en la mobilització de persones.

•

No existia en l'empresa un procediment de treball clar que especifiqués
les tasques que requerien la utilització d'ajudes mecàniques o la
necessitat d'emprar dues treballadores".

La Inspecció de Treball i la Seguretat Social va sancionar l'empresa amb una
multa de 2.046 euros, declarant l'existència de responsabilitat empresarial
per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball en l'accident sofert
per la treballadora.
Les prestacions de la Seguretat Social seran
incrementades en un 30% amb càrrec a l'empresa i l'aplicació del mateix
increment respecte a les prestacions que, derivades de l'accident, poguessin
reconèixer-se en el futur.

D'aquesta notícia és desprèn la necessitat que tots i totes les
treballadores no callin davant la manca d'Avaluacions i / o
d’aplicació de les mesures preventives dels Llocs de Treball.
QUALSEVOL dubte al respecte, si us plau, contacteu amb el vostre
delegat o delegada de prevenció
Carlos Arias Abad ariasal@diba.cat
Leonardo Chacon chaconrl@diba.cat
Pedro Montiel montiellp@diba.cat
Xavier Villacampa villacampaml@diba.cat
Ricardo Alcojor alcojorbr@diba.cat
Lidia Rodriguez rodriguezsld@diba.cat

DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ
CARLOS ARIAS

(Mundet)

LEONARDO CHACON

(Can Serra i Minerva)

659 40 40 56

PEDRO MONTIEL

(Escola Industrial, Londres, Patronat d’Apostes)

648 68 53 75

XAVIER VILLACAMPA

(Maternitat)

648 68 53 74

RICARD ALCOJOR

La resta de centres de treball

699 44 06 73

LIDIA RODRIGUEZ

Personal XBM i la resta de centres

648 68 53 72

ANTONIO ZARCO (Institut del Teatre)

35284

/ JOSEP COLOMER (Institut del Teatre)

La salut dels treballadors/es és un bé innegociable
que la Corporació té l’obligació de protegir i que els i
les delegades de prevenció vetllarem perquè sigui així

AMB LA TEVA SALUT NO S’HI JUGA!

