SERVEI DEL CAATEEB:
ASSISTÈNCIA AL COL·LEGIAT EN CAS
D’ACCIDENT A L’OBRA
La sensibilitat creixent de la professió front als accidents a les obres i la
necessitat de donar suport i orientació al col·legiat que viu aquesta
situació, ha fet emergir un servei en el CAATEEB en cas d’accident greu1
o mortal a l’obra.
(1)Accidents de treball greus (baixa superior a tres dies).
En les estadístiques Eurostat es considera accident greu quan el treballador té una baixa de més
de tres dies.

OBJECTE DEL SERVEI
És un servei dirigit al col·legiat quan assumeix en exercici liberal,
assalariat o treballant a l’Administració, alguna d’aquestes funcions
professionals:
•
•
•

direcció d’execució d’obra
coordinació de seguretat i salut
cap d’obra o funció semblant per l’empresa constructora

Aquest nou servei, gratuït en la major part dels casos, permet
acompanyar i donar suport i l’assessorament jurídic, tècnic i administratiu
al col·legiat, durant tot el procés relacionat amb l’accident.
El servei es presta en el CAATEEB per via telefònica directa, de dilluns a
dijous de 9h a 17h. i divendres de 9 h a 15 h.
El servei ofereix tres possibilitats compatibles:
1. Assistència d’urgència (assessorament quan fa poc que s'ha
produït l'accident i ja es disposa d’una informació inicial)
2. Orientació i assessorament (en els dies següents a l’accident)
3. Assessorament en el procés (quan el col·legiat ha rebut una
demanda judicial)

1. Assistència d’urgència
1.-Dóna suport al col·legiat.
2.-Orienta el col·legiat sobre allò que ha de fer.
3.- Si es considera oportú, pot concertar -en cas que no el faci
MUSAAT- el peritatge inicial (servei amb cost). Un perit redactarà
un informe a partir de la visita a l’obra.
2. Orientació i assessorament
1.- Assessora tècnicament.
- Informa sobre el procediment tècnic que es segueix.
- Dóna suport a l’hora d’omplir documentació.
- Assessora tècnicament en relació amb la visita de la
Inspecció de Treball.
- Recolza i assessora tècnicament en cas de declaració a
Inspecció de Treball.
2.- Assessora Jurídicament.
- En relació amb la visita de la Inspecció de Treball.
- En cas de declaració a Inspecció de Treball.
-Orienta sobre la conveniència de la intervenció de
l’Assessor Jurídic penalista en el procés.
3. Assessorament en el procés
Consisteix en:
• Assessorament jurídic, tècnic i des de l’advocat penalista del
CAATEEB (sense cost)
• Representació per part de l’advocat penalista (amb cost, en
cas que no quedi cobert per l’assegurança)
• Sol·licitud de segona opinió a altres advocats (amb cost)
• Orientació en situacions d’estrès (amb cost)
• Cos de perits per informes i assistència a vistes en qualitat de
perit de part (cost inclòs en el peritatge inicial)
• Altres opcions de recolzament per part del CAATEEB en casos
excepcionals (amb ò sense cost, segons l’opció)

ASSISTÈNCIA AL COL·LEGIAT EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA
Telèfon directe: 93 393 37 37
e-mail: accidentobra@apabcn.cat
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