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L’objectiu d’aquest fullet informatiu és donar a conèixer criteris per a l’anàlisi i l’acció sindical
respecte de la sinistralitat derivada d’una mala qualitat preventiva empresarial, amb la
finalitat última de millorar la cultura preventiva i les condicions de treball.

Autoria: CCOO de Catalunya.
Barcelona, Desembre de 2019.
Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció “Assistència i Promoció per a la millora de la Prevenció
de Riscos Laborals”. (Codi de l'acció: AT2018-0082).
Dipòsit Legal: B 29542-2019.

1. INTRODUCCIÓ
El nostre objectiu com a sindicat és reclamar el valor de la salut i la cura de la seguretat de les
persones en el procés productiu. El treball ha de servir per millorar la qualitat de vida de totes les
persones sense deixar-s’hi ni la salut ni la vida.
Els accidents i els incidents produïts en el treball són conseqüència, directa o indirecta, d’unes
condicions de treball inadequades. En la majoria dels casos, es basen en un model empresarial que
ignora la protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores, sustentat en la
competitivitat i en una falta d’inversió en prevenció, així com en l’absència freqüent d’un pla de
prevenció real i efectiu que aspiri a alguna cosa més que a ser un mer document preventiu per evitar
sancions administratives.
Seria possible reduir i evitar els riscos que danyen la salut mitjançant els avenços tecnològics i una
organització adequada de la feina. Però moltes empreses opten per un model organitzatiu que
prima la precarietat mitjançant:
⇒ L’eventualitat en la contractació.
⇒ Les prolongacions de jornada, sistemàtiques, per resoldre la demanda.
⇒ L’externalització de les activitats de manera indiscriminada.
⇒ I, sobretot, la manca d’inversió en prevenció de riscos laborals.
La cura de la seguretat i la salut és una responsabilitat d’empresaris i empresàries, i la seva falta de
voluntat i interès és una de les principals causes dels accidents de treball (AT) i malalties
professionals (MMPP) derivades de les condicions de treball.
L’acció i la intervenció sindical de CCOO treballa per a corregir tots aquests factors que es donen
quotidianament, incidint en les empreses, i en l’àmbit institucional, i exigint el compliment de la
normativa i la intervenció dels poders públics.
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2. NORMATIVA D’APLICACIÓ

 Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL en endavant).
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció (RSP en endavant).
 Llei General de la Seguretat Social (LGSS en endavant).
 Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties
professionals (MMPP en endavant) en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen
criteris per a la seva notificació i registre.
 Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de comunicat de
malaltia professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea
el corresponent fitxer de dades personals.
 Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per
a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió per
procediment electrònic.
La Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals (LPRL), considera danys derivats de la feina “les
malalties, les patologies o les lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina” (article 4.3 de l’LPRL).
Així mateix, la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) entén per accident de treball “tota lesió
corporal que el treballador o treballadora pateixi amb ocasió o per conseqüència de la feina que
executi per compte d’altri” (article 156.1 de l’LGSS). La jurisprudència ho amplia a les lesions
psíquiques i també hi inclou els autònoms i les treballadores de la llar.
Les malalties que no siguin al quadre de malalties professionals, inclòs en el Reial Decret 1299/2006,
de 10 de novembre, o el que es denomina accidents o patologies no traumàtiques, tenen la
consideració d’accidents de treball quan estiguin causades per les condicions de treball (article
156.2.e de l’LGSS).
També s’hi han d’incloure:


Els accidents in itinere (article 156.2.a de l’LGSS).
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“Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador o treballadora, que
s’agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident” (article 156.2.e i f de
l’LGSS).



“Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que són constitutives d’accident de
treball les lesions que pateixi el treballador o treballadora durant el temps i en el lloc de la
feina” (article 156.3 de l’LGSS).



“S’entendrà per malaltia professional la contreta a conseqüència de la feina executada per
compte aliè en les activitats que s’especifiquin al quadre que aprovin les disposicions
d’aplicació i desenvolupament d’aquesta llei, i que estigui provocada per l’acció dels
elements o les substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a cada malaltia professional”
(article 157 de l’LGSS).
Aquest article es refereix al quadre de malalties professionals recollit en el Reial decret
1299/06, de 10 de novembre.



Les malalties que no siguin al quadre de malalties professionals (MP - Reial Decret 1299/06),
o el que es denomina accidents o patologies no traumàtiques, però que es produeixen amb
motiu de la realització de la feina (article 156.2.d LGSS).



Els anomenats accidents en missió, que són els soferts dins de la jornada laboral en el
trajecte que s’hagi de realitzar per al compliment de la seva feina.

A part de la visió legal dels accidents, hi ha una visió sindical basada en la prevenció.
L’accident de treball és un succés anormal, no volgut ni desitjat, que es presenta de forma brusca i
inesperada; normalment és evitable, interromp la continuïtat de la feina i pot causar lesions a les
persones (definició de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball -INSST-).
D’altra banda, poden haver-hi accidents de treball que no ocasionin l’absència de la persona
treballadora del seu lloc de treball per un temps superior a un dia ni la prescripció de baixa mèdica;
són els accidents de treball sense baixa mèdica. L’empresa té l’obligació de realitzar una relació
mensual d’accidents de treball sense baixa mèdica que ha de lliurar a l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS), els primers cinc dies hàbils del mes següent en què s’han produït. Ordre
TAS/2926/2002, ordre ministerial de treball i seguretat social, de 16 de desembre de 1987, i els
articles 11 i 12 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS).
Cal no confondre un accident de treball sense baixa mèdica amb un incident (en el qual no hi ha
danys físics, però sí que hi ha danys materials). La diferència entre tots dos és que l’incident no
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produeix lesió, en canvi l’accident, sí. En el segon cas, l’empresa ha de complir les exigències legals,
encara que no hi hagi baixa. I en els casos dels incidents, hem d’incidir perquè es realitzi també la
investigació corresponent, amb l’objectiu d’evitar que torni a succeir en una altra ocasió, i aquesta
vegada sí que pugui produir un dany a la salut.

Per a ampliar informació sobre les malalties professionals i la seva declaració
consulta el fullet informatiu Les Malalties Professionals que trobaràs en:
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_malalties_professionals.pdf

3. ACTUACIÓ DELS DELEGATS I DELEGADES DAVANT DELS ACCIDENTS
Com dèiem, s’ha de prestar una atenció especial als accidents de treball que es produeixin a
l’empresa, o en el desenvolupament de la feina, encara que sigui fora de l’empresa, així com a
aquells incidents que, en una altra ocasió, es puguin materialitzar danyant la salut d’algun
treballador o treballadora.
L’INSST aposta, a la seva nota tècnica de prevenció 442, per anar més enllà del mer compliment de
l’LPRL i realitzar la investigació dels incidents.
QUÈ PUC FER A LA MEVA EMPRESA? Incorporar al reglament del Comitè de Seguretat i Salut (CSS)
que l’empresa, juntament amb la informació que ha de facilitar a l’RLT sobre els accidents
professionals i les malalties professionals, inclogui també la informació sobre els incidents i les
investigacions de tots ells. Així mateix, ha d’incorporar en el pla de prevenció de l’empresa les
investigacions esmentades.

Accidents i danys a la salut

5

ACTUACIÓ SINDICAL
Obligació de l’empresa d’informar els delegats i delegades de
prevenció de l’accident o incident1
Investigació: l’han de realitzar els tècnics o tècniques de prevenció.
Els delegats i delegades de prevenció tenen dret a participar-hi i a
rebre’n còpia, a personar-se al lloc dels fets i a realitzar ells mateixos
una investigació, entrevistant la persona accidentada i els companys
i companyes.
Com més aviat es faci millor. Es recomana utilitzar una plantilla
sindical d’investigació d’accidents de treball per poder realitzar un
contrainforme, si escau, o fer propostes de mesures preventives.
Registre: arxivar i analitzar tota la documentació relativa als
accidents de treball per fer-ne el seguiment i l’anàlisi.
Proposta de mesures: a partir de les causes de l’accident de treball
cal proposar a l’empresa les mesures preventives i/o correctores.
Informar els treballadors i treballadores sobre l’accident de treball:
forma part de l’acció sindical, cal explicar què fem en la investigació,
què ha passat i les nostres propostes.
Seguiment de la persona accidentada: donar el nostre suport i
assessorar i informar sobre diversos problemes que es poden
presentar:










Art. 36.2.c de l’LPRL
Arts. 16.3 i 36.2,
apartats c i e de l’LPRL

Art. 36.4 de l’LPRL

El lliurament de l’informe assistencial a la mútua és obligatori per
a l’empresa.
Que lliurin al treballador o treballadora una còpia de l’informe
oficial d’accident de treball.
Els diferents terminis existents en cas d’incapacitat temporal.
Què fer en cas que es pugui convertir en una incapacitat
permanent.
Valoració sobre l’aplicació del recàrrec de prestacions.
Sol·licitud, si escau, de determinades prestacions a la Comissió de
Prestacions Especials de la mútua.
Reincorporació a l’empresa, si és el cas, amb una adaptació
adequada del lloc de treball, i, si correspon, amb la determinació
de treballador o treballadora especialment sensible, en cas
d’haver-hi seqüeles.
Oferir els serveis de l’Assessorament Mancomunat de

CCOO 2 de Catalunya i, si escau, del Gabinet Tècnic Jurídic
del sindicat.
Exigir la revisió de l’avaluació de riscos i de la planificació de Arts. 4.2 i 6 de l’RSP
l’activitat preventiva del lloc de treball afectat.
Art. 16.2 de l’LPRL



1
2

Legalment no és exigible que informin dels incidents, si no és que prèviament s’hagi acordat amb l’RLT.
Per a l’afiliació són gratuïts.
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4. ACTUACIÓ EN EL COMITE DE SEGURETAT I SALUT (CSS)
Si al nostre centre hi ha cinquanta o més treballadors i treballadores s’ha de constituir el Comitè de
Seguretat i Salut, que és l’òrgan col·legiat i paritari destinat a la participació i a la consulta regular i
periòdica de les actuacions de l’empresa.
QUÈ PUC FER A LA MEVA EMPRESA? El CSS pot constituir un grup de treball paritari, per analitzar i
investigar els accidents de treball, al qual assisteixi també el tècnic o tècnica de prevenció, i que es
reuneixi de forma periòdica (per exemple, un cop al mes o cada dos mesos ), i sempre de forma
urgent quan hi hagi un accident de treball mortal o greu.
Només en aquells casos en què no hi hagi acord del grup de treball es podrà dur aquest cas a l’ordre
del dia de les reunions del CSS. Es desaconsella establir un punt en l’ordre del dia en les reunions per
conèixer i analitzar els danys als treballadors i treballadores, establir les causes i proposar mesures
preventives, ja que en cas d’accidentalitat elevada es monopolitza el temps de les reunions i es
deixen de banda elements estructurals de la prevenció, que són prioritaris.
És convenient que en l’última reunió de l’any, o en la primera de l’any següent, es realitzi un
seguiment de la sinistralitat laboral a l’empresa.
a) Si tenim secció sindical. El delegat o delegada sindical podrà participar, amb veu però sense vot,
a les reunions del CSS (article 38.2 de l’LPRL) i accedir a la documentació, usant el crèdit horari
sindical, llevat que s’hagi acordat que aquestes reunions en quedin fora. En cas de no disposar
de delegats o delegades de prevenció (DP) de CCOO, haurem d’actuar a través del delegat o
delegada sindical (LOLS).
Cal tenir en compte també que qualsevol representant de les persones treballadores pot fer ús del
seu crèdit sindical per visitar el centre de treball, comunicar-s’hi, sense alterar l’activitat productiva,
recollir informació, passar enquestes, etc. És a dir, la investigació d’un accident pot realitzar-la
qualsevol delegat o delegada de CCOO com a pura acció sindical, encara que no disposi de les
competències que l’LPRL assigna als delegats i delegades de prevenció.
Les propostes sí que les haurà de fer la secció sindical, els delegats i delegades de prevenció o el
comitè d’empresa.
Lògicament, tota actuació dels delegats i delegades de prevenció haurà de ser debatuda i coordinada
en el si de la secció sindical, o si no n’hi ha, del conjunt dels membres del comitè d’empresa
pertanyents a CCOO.
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b) Investigació d’accidents. L’empresa té l’obligació d’investigar TOTS els accidents de treball i les
malalties professionals, tant si són amb baixa com si són sense baixa. No obstant això, en relació
amb la nostra intervenció sindical en aquesta investigació, hem de tenir en compte que:
 La immensa majoria d’accidents de treball i malalties professionals són qualificats per les
mútues com a baixes i lleus, o bé sense baixa. Per això és imprescindible que, si volem que
s’investiguin tots els accidents de treball i malalties professionals, es constitueixi el grup de
treball indicat anteriorment, i que es reuneixi periòdicament per realitzar aquesta
investigació i anàlisi. Es tracta d’evitar la burocratització de la prevenció col·lapsant el
comitè de seguretat i salut, però ens permet que es puguin investigar tots ells de manera
correcta.
 Ja ha quedat clar que s’han d’investigar tots els accidents de treball i les malalties
professionals, amb i sense baixa mèdica. Un problema diferent es produeix en relació amb
els incidents (no hi ha danys a la salut, però hi ha danys materials) i els accidents blancs (no
hi ha ni danys a la salut ni danys materials). En aquests supòsits no hi ha obligació legal que
l’empresa els investigui.
Sindicalment hem de poder prioritzar aquells incidents o accidents blancs que siguin greus i
que en cas que s’hagi produït un dany a la salut, aquest dany seria greu o mortal. Per
exemple, una caiguda d’una pila de palets en un centre logístic, pila que pesa diverses tones,
però que no genera danys a la salut. Òbviament si hagués afectat un treballador o
treballadora seria un accident de treball greu o mortal.
Són aquest tipus de casos els que s’haurien d’investigar. Per això seria imprescindible
acordar amb l’empresa que en casos greus se n’ha de fer la investigació. Per fer-ho ens pot
servir d’ajuda el criteri de l’INSST, en el qual s’indica en quins casos és recomanable
investigar els incidents i els accidents blancs:
⇒ Notable freqüència repetitiva.
⇒ Risc potencial d’originar lesions greus.
⇒ Que presentin causes no ben conegudes.
⇒ Tot i que conclou que seria ideal que s’investiguessin tots.
 Un altre element que cal tenir en compte és la determinació de la gravetat, i pel que s’ha
tractat en aquest document ens referim a la consideració sindical de la gravetat, i no a la
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consideració de gravetat que fan les mútues o les empreses, ja que acostumen a catalogar
com a lleus els accidents de treball i les malalties professionals quan molts no ho són.
 Els delegats i delegades de prevenció no tenim obligació legal, PERÒ SÍ QUE TENIM EL DRET
LEGAL I L’OBLIGACIÓ SINDICAL de participar en la investigació, ja que entenem que és una
tasca que no podem deixar de fer en l’exercici de les nostres funcions. És fonamental, per
poder opinar després sobre la investigació que pugui realitzar l’empresa, fer un
contrainforme, si cal, i proposar mesures preventives, és a dir, per poder fer una intervenció
sindical seriosa.
c) Sobre el grup de treball d’accidents de treball i/o malalties professionals. Com s’ha comentat
anteriorment, si així es pacta, aquest grup en el si del comitè de seguretat i salut, ha d’acordar
que s’ha de regir per les mateixes normes de funcionament. El seu objectiu bàsic és que
s’analitzin i s’investiguin tots els accidents de treball i malalties professionals, amb i sense baixa,
i que el que s’hi acordi es plasmi en l’informe d’investigació de l’accident de treball i malaltia
professional realitzat i signat pel tècnic o tècnica de prevenció.
Té l’avantatge que podem obtenir la màxima informació en la investigació en la qual haurien de
participar persones que puguin aportar informacions diferents (comandaments directes,
persones externes que puguin aportar informació com el fabricant de la màquina, el
comercialitzador del producte, etc.), delegats i delegades de prevenció, treballadors i
treballadores implicats i servei de prevenció.
Per fer aquest treball, l’empresa hauria de facilitar al grup una còpia de l’informe oficial
d’accident de treball i/o malaltia professional, així com una relació trimestral d’accidents que
comprengui diferents variables: gravetat (lleus i greus), departament, antiguitat, gènere, lloc de
treball, tipus de contracte, etc. També serà fonamental haver realitzat prèviament a la reunió
del grup de treball la nostra tasca d’investigar sindicalment aquests accidents de treball.
La necessitat o no de crear aquest grup de treball, almenys pel que fa a la proposta que faci
l’empresa, l’ha de determinar sindicalment l’RLT de CCOO, en funció de les prioritats sindicals
que es tinguin en cada empresa o centre de treball.
d) Mesures preventives i/o correctores. Han de ser consultades i debatudes prèviament que
l’empresa les adopti, i si pot ser han de ser acordades al comitè de seguretat i salut o amb els
delegats de prevenció. S’han d’incorporar a la planificació de l’activitat preventiva, tal com
assenyala la normativa, és a dir, establint objectius, activitats, responsables, recursos materials i
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econòmics, procediments, fases, seguiment i control d’aplicació i eficàcia (article 9 de l’RSP ). El
nostre objectiu ha de ser pactar, i per això hem de fer les nostres propostes.
En cas que no s’acceptin, l’ ha donar-nos una negativa motivada (article 36.4 de l’LPRL).
El nostre control sindical s’orienta a comprovar l’eficàcia de les mesures preventives i/o
correctores que apliqui l’empresa i, per això, la investigació que hàgim realitzat, com a part de
la nostra acció sindical, serà fonamental.
e) Accidents mortals. Aquests posseeixen característiques d’especial importància per la gravetat de
les conseqüències, tant per a la persona o persones que perden la vida, com per a la resta de
persones treballadores que queden afectades emocionalment, així com per a les seves famílies.
La nostra missió com a delegats i delegades de prevenció és la de personar-nos al més
ràpidament possible per ser testimonis, en el cas que l’empresa netegi les evidències sobre les
possibles causes a la zona de l’accident per eludir les seves responsabilitats legals. Per això, és
necessari documentar les condicions existents al lloc de l’accident de treball, com ara mitjançant
fotografies (a les quals no ha d’aparèixer cap persona, per la normativa de protecció de dades).
Aquesta documentació hem de lliurar-la a la Inspecció de Treball i no fer-ne cap altra divulgació.
També hem de fer un seguiment de les actuacions de la Inspecció de Treball, del jutge o
jutgessa o de les forces de seguretat que es puguin personar al lloc. No hem d’oblidar mostrar el
nostre suport i ajuda a la resta de treballadors i treballadores.
Si al centre de treball hi ha menys de cinquanta treballadors i treballadores no hi ha obligació
de constituir el comitè de seguretat i salut. En aquests casos, el delegat o delegada de prevenció
ha d’exercir les competències del comitè de seguretat i salut. Per tant, se l’ha de consultar en
totes les qüestions que puguin afectar la salut, pot sol·licitar reunions periòdiques amb la
direcció de l’empresa i té els mateixos drets d’accés a la documentació que la que tindria com a
membre d’un comitè de seguretat i salut.
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Delegats i delegades de prevenció en empreses sense comitè
Nre. de treballadors i treballadores a Nre. de delegats i delegades de
l’empresa
prevenció
1 delegat de prevenció, que és el
Fins a 30
delegat o la delegada de personal
1 delegat de prevenció, que ha de
De 31 a 49
ser escollit per i entre els delegats i
delegades de personal

INTERVENCIÓ SINDICAL... La relació laboral no implica, en cap cas, la renúncia al dret de
protecció de la salut
Quan com a conseqüència de l’accident es produeixin danys a la salut, hauríem de valorar
sindicalment, amb l’estructura federativa i/o territorial, les possibilitats de com fer la
intervenció sindical, o si aquesta no fos possible o no donés resultat positiu, la possibilitat de
presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball o iniciar un altre tipus d’accions
jurídiques, en funció de la gravetat del dany i de l’objectiu que hem fixat.
És molt possible que, mitjançant la nostra acció sindical, aconseguim eliminar o minimitzar
suficientment les causes que han produït l’accident de treball o la malaltia professional i que
s’implantin a l’empresa les mesures preventives i/o correctores adequades, però, tot i així,
podem plantejar-nos sol·licitar, a favor de la persona treballadora accidentada, un recàrrec de
prestacions que suposi un augment, del qual s’ha de fer càrrec l’empresa, de la quantia
econòmica de totes les prestacions (incapacitat temporal, incapacitat permanent,
indemnitzacions de lesions permanents no invalidants, pensions de viduïtat i orfandat , etc.),
susceptibles de ser rebudes pel treballador o treballadora accidentat o els seus drethavents
en cas de defunció.
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INTERVENCIÓ SINDICAL... Recàrrec de prestacions econòmiques derivades d’un accident de
treball o malaltia professional (article 164 de l’LGSS)
Totes les prestacions econòmiques que tinguin la causa en un accident de treball o en una
malaltia professional s’augmentaran, segons la gravetat de la falta, d’un 30 % a un 50 %, i es
pagaran durant tota la durada de les prestacions, quan la lesió la produeixin equips de treball
o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els mitjans de protecció
reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s’hagin observat les
mesures generals o particulars de seguretat i salut en el treball, o les d’adequació personal a
cada treball, tenint en compte les característiques i l’edat, el sexe i altres condicions del
treballador o treballadora, és a dir, quan hi hagi hagut negligència preventiva de l’empresa en
l’accident de treball o en la malaltia professional.
La responsabilitat del pagament del recàrrec de prestacions esmentat en el paràgraf anterior
recaurà i anirà a càrrec directament de l’empresa infractora i no podrà ser objecte de cap
assegurança, i és nul de ple dret qualsevol pacte o contracte que es realitzi per cobrir-lo,
compensar-lo o transmetre’l.
La responsabilitat de l’empresa, quan s’hagi determinat que ha de pagar el recàrrec de
prestacions, és independent i compatible amb les responsabilitats de qualsevol ordre
(administratives, judicials, etc.), fins i tot la responsabilitat penal, que puguin derivar-se de la
infracció.

5. EMPRESES D’ALTA SINISTRALITAT
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, com a autoritat
laboral competent en la matèria, des de fa anys ha posat en marxa campanyes per combatre l’alta
sinistralitat a les empreses. Per això ha establert el criteri que consisteix a intervenir d’ofici en
aquelles empreses que superin l’índex d’incidència de sinistralitat respecte del sector o del conjunt
de país. Generalment és d’aplicació que l’índex sigui el doble o superior en el sector o en el conjunt
de país.
La llista no és pública, però els delegats i les delegades de prevenció tenen dret a conèixer si la seva
empresa en forma part. No obstant això, també poden comprovar si compleix els criteris de dues
maneres (prèviament s’han de sol·licitar els índexs d’incidència de l’empresa):
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a) Utilitzar l’eina del web de la Generalitat per a calcular els índexs d’incidència i l’aplicació, ens
diu els del sector (dos dígits) i el país:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/accidents_i_malalties/eines_c
alcul/index_de_sinistralitat_de_la_teva/
b) Calcular els índexs d’incidència de la nostra empresa (o sol·licitar-los a l’empresa), i
comparar-los amb els del sector (dos dígits) i país, usant la consulta interactiva del web de
l’Observatori de Sinistralitat Laboral de la Generalitat.
http://ocupacio.extranet.gencat.cat/pls/tict_stattreb/sinistralitat.form1?user_cod_any=&user_index=7
La intervenció consisteix en la visita de la Inspecció de Treball a l’empresa, concretament d’un
inspector o inspectora i/o un subinspector o subinspectora (que és un tècnic o tècnica de prevenció
habilitat), el qual realitza l’actuació inspectora i, si escau, realitzen els corresponents requeriments
d’esmena a l’empresa, assignant-li un termini determinat, o bé directament aixequen una acta
d’infracció. En aquests casos els delegats i delegades de prevenció tenen dret a ser rebuts i escoltats,
així com a acompanyar l’inspector o inspectora o el subinspector o subinspectora de treball.
En relació amb les possibles actes d’infracció que pugui aixecar la Inspecció de Treball amb proposta
de sanció, cal saber que l’empresa pot recórrer aquesta decisió davant l’autoritat laboral, que serà la
que finalment decideixi. És molt important valorar amb l’estructura federativa o territorial la
possibilitat de personar-se, com a part interessada, davant l’autoritat laboral un cop l’inspector o
inspectora de treball hagi aixecat l’acta d’infracció, de la qual han de rebre comunicació els delegats i
delegades de prevenció. Altrament, podem pensar que l’empresa ha estat sancionada quan, en
realitat, pot haver recorregut l’aixecament de l’acta d’infracció presentant-hi al·legacions i l’autoritat
laboral pot haver anul·lat la decisió inspectora.
Al web del Departament de Treball podem trobar el registre d’empreses sancionades en ferm per
infraccions molt greus en prevenció de riscos laborals (Decret 10/2009).
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/infraccions_sancions/registre_empreses_san
cionades/
Quan la nostra empresa estigui dins d’una campanya de sinistralitat de la Generalitat de Catalunya,
el procés i les actuacions seran les següents:
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Intervé la ITSS:
Inspector/a i/o
subinspector/a
Han d’informar els delegats i
delegades de prevenció (DP):
tenen dret a ser-hi presents, a
acompanyar-los i a dir-los el que
creguin convenient

Es personen a l’empresa i fan
les actuacions inspectores

L’informe de la ITSS pot
incloure requeriments
i/o aixecament d’acta
d’infracció a l’empresa
En cas d’acta d’infracció, cal
personar-se com a part
interessada. Realitzar al·legacions

DP
La ITSS comunica
requeriments i/o
acta d’infracció a:

Empresariat

L’empresa ha de complir el requeriment i
acceptar la sanció, o pot recorre’ls
presentant al·legacions

Autoritat Laboral Departament de
Treball.
Rep l’acta d’infracció i les
al·legacions de les parts.
Resol sancionar o no sancionar.

6. RISC GREU I IMMINENT
L’exposició a un risc greu i imminent pot suposar un dany irreparable per a la vida i per a la salut.
Els representants de les persones treballadores tenen competències per paralitzar l’activitat en
aquest cas. Hem d’actuar ràpidament, però de forma ordenada.

Definició (article 4 de l’LPRL):
S’entén per risc laboral greu i imminent el que sigui probable racionalment que es
materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels
treballadors.
En el cas d’exposició a agents susceptibles de causar danys greus a la salut dels
treballadors, es considera que hi ha un risc greu i imminent quan sigui probable
racionalment que es materialitzi en un futur immediat una exposició a aquests agents
de la qual puguin derivar danys greus per a la salut, tot i que aquests no es manifestin
de forma immediata.
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Una situació de risc greu i imminent obliga a actuar de manera immediata per reduir o eliminar el
risc o, si això no és possible, aturar l’activitat que pugui estar afectada.
La immediatesa es refereix a l’exposició a la situació de risc, no a l’aparició del dany a la salut. És a
dir, tot i que els danys no es manifestin de forma immediata (per exemple l’exposició a substàncies
cancerígenes), es pot valorar la paralització de l’activitat.
Obligacions de l’empresa (article 21 de l’LPRL)
Quan els treballadors i treballadores estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent,
l’empresa està obligada a:
 Informar, com més aviat millor, tots els treballadors i treballadores afectats sobre el risc i les
mesures adoptades.
 Adoptar les mesures i donar instruccions perquè els treballadors i treballadores puguin
interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball.
 No exigir la represa de l’activitat mentre persisteixi el perill, llevat si hi ha una excepció
degudament justificada per raons de seguretat i determinada reglamentàriament.
 Permetre que el treballador o treballadora que no es pugui posar en contacte amb el seu
superior estigui en condicions d’adoptar les mesures necessàries per evitar les
conseqüències d’aquest perill (mitjans tècnics, formació, etc.).
Drets dels treballadors i treballadores
 Protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball (deure correlatiu de l’empresari
o empresària). Article 14 de l’LPRL.
 Interrompre l’activitat i abandonar el lloc de treball, en cas necessari, quan consideri que
aquesta activitat comporta un risc greu i imminent. Article 21.2 de l’LPRL.
 No poden patir represàlies derivades d’aquesta decisió, llevat que hagués existit mala fe o
una negligència greu. Un cop interrompuda l’activitat, el treballador o treballadora ha de
posar-se a disposició de l’empresa per realitzar qualsevol altra tasca que se li encomani fins
que no es resolgui el risc greu i imminent. És convenient que el treballador o treballadora
estigui assistit en tot el procés per un representant legal dels treballadors i treballadores de
CCOO.
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Drets dels representants legals
 Acordar, per majoria dels membres del comitè d’empresa, la paralització de l’activitat dels
treballadors i treballadores afectats. Article 21.3 de l’LPRL.
 Quan l’empresa no adopti o no permeti l’adopció de les mesures necessàries:


S’ha de comunicar documentalment i immediatament a l’empresa i a l’autoritat laboral.
Recomanem que també es comuniqui documentalment a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (ITSS).



L’autoritat laboral i/o la ITSS ha d’anul·lar o ratificar la paralització en un termini de vinti-quatre hores.



Si no és possible reunir el comitè d’empresa, la paralització ha de ser per decisió
majoritària dels delegats i delegades de prevenció.



No hi pot haver represàlies per prendre aquesta decisió, llevat que s’hagi actuat amb
mala fe o hi hagi una negligència greu. Article 21.4 de l’LPRL.

En funció del risc, la paralització pot suposar sortir del centre de treball o no. En el cas que es tracti
de deixar de fer una tasca concreta —per exemple no disposar de mecanismes de subjecció (arnés,
etc.) o treballar amb una màquina el mecanisme de seguretat i de parada de la qual està fora de
funcionament— el més prudent és que els treballadors i les treballadores es posin a disposició de
l’empresa per a altres tasques i/o que continuïn realitzant altres activitats del seu lloc de treball que
no suposin un risc greu i imminent.
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INTERVENCIÓ SINDICAL... davant un risc greu i imminent
Comunicar per escrit el risc greu i imminent a la Direcció amb còpia al servei de prevenció,
sol·licitant l’adopció de mesures immediates que eliminin aquest risc i que es doni la
instrucció empresarial de paralitzar l’activitat perquè els treballadors i treballadores afectats
puguin abandonar el seu lloc.
. Si l’empresa no actua després de rebre l’escrit:
a) Reunió urgent del comitè d’empresa per prendre la decisió de paralitzar l’activitat,
la qual ha de ser comunicada per escrit a l’empresa. Cal deixar-ne constància en
una acta signada per tots els seus membres.
b) Si no és possible reunir el comitè d’empresa, la majoria dels delegats i delegades
de prevenció poden adoptar la decisió de paralització, comunicant-la a la resta del
comitè. Convé deixar constància escrita tant dels motius de la decisió com de la
comunicació a la resta dels membres del comitè d’empresa.
c) Si no fossin possibles les dues primeres opcions, cal informar els treballadors o
treballadores del seu dret a interrompre aquesta activitat i dels requisits que han
de seguir per fer-ho.
. En cas de dubtes sobre si el risc és greu i imminent:
a) Consultar amb el o la responsable de salut laboral de la federació o del territori si
el supòsit implica o no l’existència de risc greu i imminent.
b) Valorar, amb la federació o el territori, si cal realitzar una comunicació o una
denúncia davant la ITSS de guàrdia, la qual podrà paralitzar si ho considera
necessari (article 44 de l’LPRL).
c) En aquesta comunicació s’hi ha d’incloure com a mínim:
 Que l’empresa està informada per escrit i que s’han sol·licitat mesures i no està
actuant.
 La descripció de la situació de perill. Cal fer un informe de situació que reculli de
manera concreta els riscos i les conseqüències per a la salut que aquesta situació
pugui ocasionar, o que ja estigui ocasionant, i si és possible s’ha d’acompanyar
de fotos (sense que aparegui cap persona en virtut de la normativa de protecció
de dades personals).
 Incompliments de l’empresa respecte de l’avaluació de riscos o de les mesures
suposadament aplicades.
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7. REGISTRE I NOTIFICACIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL (AT)
Les empreses estan obligades a una sèrie de comunicacions a l’Administració Pública en relació amb
als accidents de treball:
Si no es notifica un accident de treball, legalment no existeix.
 Accident de treball sense baixa: és la relació de tots els accidents de treball amb lesions o
danys físics, però sense baixa mèdica (absència del treballador o treballadora no superior a un
dia), ocorreguts en el termini d’un mes. L’empresari o empresària ha de comunicar aquesta
relació mensual en els cinc primers dies hàbils del mes següent a què es refereixen les dades
mitjançant el portal CoNTA (portal de comunicació i notificació dels accidents de treball de la
Generalitat de Catalunya), o bé mitjançant el portal Delt@ (declaració electrònica de
treballadors i treballadores accidentats del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social).
El sistema més utilitzat per empreses i mútues és el sistema Delt@.
 Accident de treball amb baixa: en aquest cas l’empresa ha de comunicar cada accident de
treball o recaiguda, i enviar-lo mitjançant el portal CoNTA o el portal Delt@ en el termini dels
cinc dies següents a la data d’aquest o des de la data de la baixa mèdica. A aquest informe hi ha
de tenir accés l’entitat gestora o la mútua per revisar-lo, completar-lo, demanar més
informació, acceptar-lo o desestimar-lo. L’incompliment dels terminis pot comportar sancions
lleus o greus en funció de la qualificació de l’accident de treball. Cal recordar que quan la
reincorporació de la persona treballadora al seu lloc de treball es produeix el mateix dia de
l’accident o l’endemà, la comunicació no es realitza a través de l’informe d’accident de treball,
sinó de la relació d’accidents de treball sense baixa.
 Accidents greus, molt greus i mortals o que afectin més de quatre treballadors o
treballadores, pertanyin o no íntegrament a la plantilla de l’empresa: les empreses, en aquests
casos, tenen l’obligació de comunicar-los, en un termini màxim de vint-i-quatre hores, a
l’autoritat laboral, també mitjançant el portal CoNTA o el portal Delt@. A més s’ha de realitzar
la comunicació d’accident de treball amb baixa per a cada un dels treballadors o treballadores
incloses en l’informe.
Respecte d’aquestes comunicacions, les empreses han de facilitar-ne una còpia a la persona
treballadora accidentada (sense necessitat que ho demani) i als delegats o delegades de prevenció,
si la sol·liciten. Tota la documentació dels accidents de treball ha d’estar disponible per a la Inspecció
de Treball i per als representants dels treballadors i treballadores.
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8. EL RECONEIXEMENT DEL DANY COM A CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL
A més del que s’ha indicat anteriorment en relació amb el registre i la notificació per part de
l’empresa, perquè un dany a la salut sigui reconegut com a accident de treball o malaltia
professional són necessaris dos elements:
1. Que l’empresa lliuri al treballador o treballadora el comunicat d’assistència a la mútua
per duplicat; una còpia serà per a la persona afectada i una altra per a la mútua.
2. Anar a la mútua perquè reconegui el dany com a contingència professional.

Comunicat d’assistència a la mútua:
 Sense aquest comunicat la mútua no pot reconèixer l’origen laboral del dany a la salut
(article 20, Ordre de 13 d’octubre de 1967, per la qual s’estableixen les normes per a
l’aplicació i el desenvolupament de la prestació per incapacitat laboral transitòria en el
Règim General de la Seguretat Social, encara vigent). Segons aquesta ordre el lliurament del
comunicat d’assistència a la mútua és obligatori per a l’empresa i s’ha de fer per triplicat:
una còpia per a l’empresa, una altra per a la mútua i una altra per al treballador o
treballadora.
És una actuació incorrecta i molt estesa la que consisteix a donar només un exemplar del
comunicat d’assistència al treballador o treballadora perquè el porti a la mútua, la qual se’l
queda, de manera que la persona treballadora no conserva cap còpia (que caldrà aportar, si
posteriorment es pretén sol·licitar a l’INSS la determinació de canvi de contingència o
interposar denúncia en via administrativa o demanda en via judicial), mentre que l’empresa i
la mútua sí.
 Hi ha ocasions en què és materialment difícil obtenir aquest comunicat, per exemple en els
accidents de treball in itinere o en missió, o bé quan l’empresa no té previst com actuar en
torns en què no hi ha presència de persones encarregades de la gestió de les relacions
laborals o recursos humans.
Podem fer una proposta de protocol a l’empresa per a aquests casos. És convenient
consultar-ho a la federació o al territori.
Convé deixar constància escrita de qualsevol negativa en el lliurament d’aquest comunicat i
sol·licitar una resposta motivada.
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Important...
⇒ El lliurament del comunicat d’assistència a la mútua és una obligació empresarial. En
cas que aquesta ho denegui es recomana posar una denúncia a la ITSS en què s’aporti
la documentació pertinent per a demostrar la situació, ja que la majoria d’informes de
la ITSS són molt clars en aquest sentit.
⇒ En cas de denegació, estem parlant d’un frau molt clar, amb una connivència clara
entre empresa i mútua, pels següents motius:
1) És un incompliment legal clar.
2) Suposa la derivació indeguda al sistema públic de salut dels danys a la salut que
haurien de ser atesos per les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
3) Una de les parts del conflicte, l’empresari o empresària, predetermina (en no fer
el lliurament) la contingència com a comuna. Per tant s’atorga una competència
legal que normativament no té i es deixa el treballador o treballadora en una
situació d’indefensió, ja que li dificulta que es pugui aplicar el sistema legal
establert per a la determinació de contingència i se l’obliga a la denúncia o
demanda, que, en molts casos, tant econòmicament com socialment, és impossible
que pugui assumir.
Els treballadors i treballadores han cotitzat degudament per poder accedir a una
prestació pública, la derivada de la contingència professional, a la qual tenen dret.

Assistència a la mútua:
 Tant si s’ha aconseguit el comunicat com si no, s’ha d’anar a la mútua.
 Si la mútua deriva la persona treballadora a la Seguretat Social es pot anar al metge de
capçalera, en cas de no estar en condicions de tornar a treballar, perquè expedeixi baixa
mèdica per incapacitat de treball comuna, si així ho considera, i demanar la derivació a la
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unitat de salut laboral 3 (USL). La mútua està obligada a realitzar un informe justificatiu de la
derivació. Es recomana obtenir-ne una còpia.
 Davant d’aquesta situació o de qualsevol altra que es consideri que vulnera els drets o el bon
tracte de la persona treballadora, aquesta pot posar una reclamació per escrit, o bé a la
mateixa mútua. En aquest cas és molt important que la reclamació es faci en fulls de
reclamació amb la capçalera de la mútua i no en fulls de reclamació l’Agència Catalana de
Consum, ja que aquesta no té competència en atendre aquestes reclamacions. També es pot
fer a l’oficina virtual per reclamació per l’actuació de les mútues (https://
www.ovrmatepss.es/virtual/# ), o dirigint un escrit a la Direcció General d’Ordenació de la
Seguretat Social.
 És convenient sol·licitar la determinació de contingència quan la mútua no reconeix
l’accident de treball o la malaltia professional, és a dir, que la mateixa persona treballadora
demani a l’Institut Nacional de Seguretat Social el reconeixement de l’origen professional del
dany. Per això, un informe de la Unitat de Salut Laboral (USL) serà molt convenient. També
convé adjuntar a aquesta sol·licitud la negativa a lliurar el comunicat d’assistència per part
de l’empresa, l’informe de derivació de la mútua i qualsevol reclamació que s’hagi realitzat.
En cas d’obtenir una resolució negativa per part de l’INSS, es pot presentar recurs contra
aquesta en via administrativa i davant d’una altra negativa es podrà interposar demanda
davant la jurisdicció social.
 Quan per motius de gravetat i/o urgència de l’estat de salut de la persona accidentada no
sigui possible anar a la mútua, s’ha d’assenyalar als professionals del sistema públic de salut
que atenguin aquesta persona que es tracta d’un accident de treball perquè, un cop
realitzada l’atenció de primers auxilis i/o eliminada la situació de perill per a la vida
d’aquesta persona, derivin el tema a la mútua.
La importància del reconeixement del dany
En l’àmbit col·lectiu
 Evitar que els empresaris i empresàries puguin sostenir el fals argument que realitzen una
bona prevenció.

3

Les unitats de salut laboral (USL) són unitats de suport als metges de capçalera i estan integrades a la sanitat
pública catalana, amb metges del treball especialitzats, que treballen per a la detecció dels problemes de salut
relacionats amb el treball i la seva resolució.
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 Evitar que el risc laboral persisteixi i pugui ocórrer-li a altres persones treballadores:
investigar les causes de les lesions, revisar l’avaluació de riscos i aplicar o modificar les
mesures preventives.
 Fer una gestió adequada de recursos públics: les mútues han d’assumir la gestió i la
reparació dels danys produïts per la falta de prevenció a les empreses.
En l’àmbit individual
 Evitar seguir treballant en les mateixes condicions que van produir el dany a la salut
(recaigudes o agreujament), ja que caldrà revisar el lloc de treball i aplicar mesures
preventives.
 Evitar l’acomiadament mitjançant l’aplicació de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors:
les patologies per malaltia comuna que alternen períodes de baixa poden comportar
acomiadaments per absències justificades.
 Possibilitat d’obtenir un recàrrec de prestacions. No existeix en la contingència comuna.
 No hi ha requisits de cotització prèvia per accedir a la prestació d’incapacitat temporal per
contingències professionals.
 La prestació és superior en cas d’accident de treball i de malaltia professional, excepte si hi
ha algun acord en la negociació col·lectiva que reculli un complement per part de l’empresa.
 Possibilitat de reclamació jurídica de danys i perjudicis.
 Possibilitat d’accés a les ajudes assistencials i econòmiques de la comissió de prestacions
especials de la mútua, per reparar algun perjudici ocasionat per l’accident de treball o la
malaltia professional, complint determinats requisits.

9. LA TORNADA A LA FEINA
Si el dany a la salut ha implicat una incapacitat temporal, ja sigui reconeguda inicialment com a
contingència professional o comuna, i hagin quedat limitacions (ja siguin provisionals o definitives),
és molt possible que la persona treballadora pugui necessitar l’adaptació del seu lloc de treball:
 Bé perquè és un treballador o treballadora especialment sensible a determinats riscos, és a
dir, que per les seves característiques personals o pel seu estat biològic conegut hi és
particularment vulnerable (article 25 de l’LPRL).
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 Bé perquè li ha quedat alguna seqüela, ja sigui temporal o permanent, que, sense fer-lo
especialment sensible, requereix alguna modificació del seu lloc de treball.
Després d’una baixa prolongada, l’empresa està obligada a oferir a la persona treballadora un
examen mèdic de vigilància de la salut (servei de prevenció), i per al treballador o treballadora és
voluntari realitzar-lo, llevat d’excepcions. La finalitat d’aquest examen mèdic de salut és (article
37.3.b de l’ RSP):
 Detectar si la lesió pot estar relacionada amb la feina.
 Adaptar el lloc de treball a la persona i aplicar les mesures preventives necessàries.
Aquest procés d’adaptació i d’atenció als treballadors i treballadores en la situació descrita ha de ser
participat i consultat amb la representació legal de les persones treballadores.
En tot cas és convenient sol·licitar al metge o metgessa de capçalera la derivació a la unitat de salut
laboral perquè aquest faci un informe amb orientacions o recomanacions per a l’adaptació
adequada del lloc de treball.
Posteriorment, abans o durant l’examen mèdic, és molt important que es lliuri l’informe de la unitat
de salut laboral al servei de prevenció que s’ocupa de la vigilància de la salut, registrant-lo en aquest
servei de prevenció i quedant-se, el treballador o treballadora, una còpia amb el rebut conforme
s’ha lliurat.

10. MALALTIES PROFESSIONALS (MMPP)
La declaració de malaltia professional, tant si és amb baixa o sense baixa, la realitza l’entitat gestora
de les contingències professionals, que, en la majoria de casos, serà l’INSS, previ reconeixement
mèdic i anàlisi de la mútua, mitjançant el comunicat específic de malaltia professional que inclou el
quadre de malalties professionals (annex 1 i 2 del Reial decret 1299/06), i una sèrie d’indicadors que
permetran fer un seguiment col·lectiu sobre les causes i en quines condicions es produeixen.
Les malalties que no siguin al quadre de malalties professionals, sempre que es provi la relació
causal entre la malaltia i que aquesta va sorgir per causa exclusiva de la feina, es consideren
accidents de treball (article 156.2.e de l’LGSS).
La tramitació inicial del comunicat a través de l’aplicació informàtica CEPROSS (comunicació de
malalties professionals de la Seguretat Social) s’ha de fer dins dels deu dies hàbils següents a la data
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de la diagnosi de la malaltia professional, i en els cinc dies hàbils següents s’han de completar les
dades amb la informació facilitada per l’empresa.
Si en l’exercici de les seves actuacions, els metges o metgesses del sistema públic de salut detecten
una malaltia que podria qualificar-se com a professional, i que està inclosa en l’annex 1 o en l’annex
2 del Reial Decret 1299/2006, amb la sospita que té origen professional, han de comunicar-ho,
mitjançant l’organisme competent de cada comunitat autònoma, a l’entitat gestora de la Seguretat
Social perquè pugui ser qualificada com a tal, i a l’entitat col·laboradora que assumeixi les
contingències professionals (mútua o empresa col·laboradora). Els facultatius i facultatives dels
serveis de prevenció han d’actuar de la mateixa manera.
A Catalunya l’organisme competent per a la valoració de les contingències professionals és la
Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM), que depèn del Departament de Salut. La
SGAM, un cop estudiat el cas, ha d’emetre un informe de la seva valoració a l’entitat gestora (INSS),
que ha de qualificar la malaltia de forma definitiva. Contra aquesta resolució hi ha la possibilitat de
fer un recurs per via administrativa, i davant la seva desestimació es pot fer una demanda davant els
jutjats socials.
Tant les persones treballadores (article 2 de l’Ordre TAS/1/2007) com els delegats i delegades de
prevenció (Instrucció 01/2005, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya) tenen dret a
rebre una còpia de l’informe de malaltia professional si la sol·liciten.

Per a qualsevol intervenció sindical en relació al que expliquem en aquest fullet
informatiu, recomanem que et posis en contacte amb la teva federació o territori.
Pots trobar més eines en salut laboral en la web:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
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