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NO ET QUEDIS MAI AMB EL DUBTE, CONTACTA 
AMB ELS TEUS DELEGATS I DELEGADES DE CCOO 

O CONSULTA’NS

INCIDENT DE TREBALL O ACCIDENT DE TREBALL?

Per a més informació, consulta la nostra píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball 
o malaltia professional i el nostre full informatiu Accidents i danys a la salut.

Els accidents de treball són conseqüència d’una falta de prevenció eficaç davant 
dels riscos laborals, però molts no es declaren com a tal.

ACCIDENT BLANC I INCIDENT:
Aquelles situacions que interrompen la continuïtat 
de la feina, però que no provoquen danys a la salut. 

Quan produeixen danys materials s’anomenen 
accidents blancs.
Els incidents no produeixen lesió ni pèrdua mate-
rial, però tenen un elevat potencial lesiu o es pro-
dueixen amb una freqüència elevada.

Tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o a 
conseqüència del treball que realitza per compte d’altri.

En anar al lloc de treball o en tornar-ne (in itinere) o en els des-
plaçaments dins de la jornada laboral (in missio). 
Realitzant tasques encomanades per l’empresa.
En actes de salvament i situacions similars que tenen connexió 
amb el treball.
En l’exercici de les tasques sindicals.
Malalties que no es poden considerar com a professionals, ja 
que no estan incloses en el quadre oficial de malalties profes-
sionals (cal provar que la malaltia va tenir com a causa exclusi-
va l’execució del treball).
Malalties o complicacions anteriors a l’accident de treball, 
agreujades posteriorment. També aquelles que apareixen des-
prés de l’accident, però que en són conseqüència i que modifi-
quen o empitjoren la salut de la persona treballadora. 

Atenció! La declaració dels accidents de treball permet:

Millorar la prevenció: tot accident de 
treball s’ha d’investigar per determi-
nar-ne les causes i poder evitar que 
es repeteixin. Tot i que la llei no hi 
obliga, s’haurien d’investigar també 
tots els incidents, per prevenir danys 
a la salut. 

Obtenir tractament i medicació gra-
tuïts, i accedir a millors prestacions 
econòmiques, inclòs un possible re-
càrrec de prestació (increment del 30 % 
al 50 % a càrrec de l’empresa).

ACCIDENT DE TREBALL:

https://www.ccoo.cat/contacta/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-reconeixement-de-laccident-de-treball-o-malaltia-professional/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-reconeixement-de-laccident-de-treball-o-malaltia-professional/
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_accidents_danys.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/malalties-professionals-els-danys-a-la-salut-mes-invisibles/
https://www.ccoo.cat/noticies/malalties-professionals-els-danys-a-la-salut-mes-invisibles/
https://www.ccoo.cat/noticies/malalties-professionals-els-danys-a-la-salut-mes-invisibles/

