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1.  Què són els accidents de 
treball?

Són les lesions o danys personals que 
es produeixen com a conseqüència de 
situacions imprevistes o no desitjades durant 
el procés de treball.

Es consideren accidents laborals aquells que 
el personal té:

 » En el temps i en el lloc de treball.

 » In itinere durant l’anada al lloc de treball o la 
tornada a casa.

 » Quan duu a terme funcions de caràcter 
sindical.
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2.  Per què succeeixen?
Tot i que els accidents de treball acostumen a 
associar-se sovint a fenòmens fruit de l’atzar, 
de la fatalitat o d’accions de risc de tipus 
personal, la 
realitat és que 
els accidents es 
produeixen per 
una combinació 
de causes, 
moltes de 
les quals són 
identificables 
en el medi 
laboral i es 
poden controlar 
i prevenir. 

3.  Què cal fer en cas d’accident?

 » Comunicar-ho al vostre comandament.

 » El responsable ha de facilitar el volant per 
anar a la mútua d’accidents de treball o als 
centres concertats.

 » El comandament de la persona accidentada 
ha de fer constar totes les dades de 
l’accident en el formulari d’accidents de 
treball i entregar-lo al responsable de 
recursos humans.

 » El responsable de recursos humans ha de 
notificar l’accident a l’autoritat laboral.

Cal recordar que el treball segur et beneficia a 
tu, a la teva empresa i als teus.



4.  La prevenció dels accidents de 
treball és cosa de tots

La prevenció dels riscos laborals i dels 
accidents de treball en una empresa s’han 
d’integrar en el conjunt de les seves activitats 
i decisions, i en tots els estadis de la línia 
jeràrquica.

Per exemple, es poden adoptar les mesures 
següents:

 » Mantenir l’ordre i la netedat al lloc de treball.

 » Utilitzar adequadament els equips, les 
eines, les màquines, els materials i les 
substàncies perilloses.

 » Senyalitzar els possibles riscos.

 » Utilitzar equips de protecció individual quan 
els riscos no s’hagin pogut eliminar.

 » Informar i formar els treballadors sobre 
els riscos i les mesures de prevenció 
aplicables.

 » Participar i col·laborar, els treballadors, en la 
prevenció dels riscos laborals.



5.  Investigació dels accidents
A partir de la informació facilitada per la 
mateixa persona accidentada, els caps i/o 
el personal que hagin estat presents i hagin 
observat directament les circumstàncies 
de l’accident, se’n dedueixen les causes. 
Amb aquesta informació es poden dissenyar 
i implantar mesures correctores i fer 
recomanacions encaminades a eliminar 
accidents iguals o similars.

Les persones afectades 
i els caps directes han 
de col·laborar en 
l’esclariment 
de l’accident 
i facilitar 
tota la 
informació 
necessària. 
Els caps han d’estar 
assabentats dels accidents 
i del resultat de la investigació 
per poder planificar i executar les 
mesures correctores i preventives 
que se’n derivin. Els delegats de 
prevenció han 
de tenir tota 
la informació 
sobre els danys en la salut del personal.

Periòdicament es fa una estadística 
d’accidentalitat que permet obtenir 
conclusions de l’evolució dels accidents i que 
facilita la presa de decisions respecte de les 
mesures preventives o correctores que cal 
adoptar.
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