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1. Actuacions en cas d’accident 
 
1.1 Què és un accident de treball? I un incident? 
Accident de treball: tota lesió corporal que el treballador/a pateixi com a conseqüència del treball que 
executi per compte d'altri . 
Incident: succés o successos relacionats amb el treball en el qual ha ocorregut o podia haver ocorregut 
un dany o lesió a la salut. 
 
1.2 Què és un accident sense baixa? 
Aquell  en  el  que  existeix  lesió  però  permet  al  treballador  continuar  treballant,  un  cop  ha  rebut 
assistència. 
 
1.3 Què és un accident amb baixa? 
Aquell accident que incapacita al treballador a continuar la seva tasca. Per a considerar‐se baixa, el 
treballador ha d’estar absent, al menys un dia del seu lloc de treball sense contar el dia de l’accident. 
 
1.4 Quan s’ha de comunicar a l’autoritat laboral? 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral els accidents de treball amb baixa. 
S'estableix  l'obligació de comunicar a  l'autoritat  laboral  la relació d'accidents de treball sense baixa 
mèdica. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral la relació d'altes o defuncions. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral la comunicació urgent d'accidents de treball. 
 
1.5 A qui ho ha de comunicar l’empresari? 
L’empresari haurà de notificar a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei 
que es produeixin amb motiu del desenvolupament de la seva feina. 
 
1.6 Que ens obliga a investigar els accidents i qui ha de fer la investigació? 
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 (en endavant LPRL) en el seu article 16.3 diu: “quan 
s’hagi produït un dany per a la salut dels seus treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut 
prevista  en  el  seu  article  22  de  la  LPRL  hi  hagin  indicis  que  les  mesures  de  prevenció  resulten 
insuficients, l’empresari haurà de dur a terme una investigació al respecte, amb la finalitat de detectar‐
ne les causes d’aquests fets”. 
 
Tot i que la llei obliga a l’empresari a investigar els accidents “lesius”, entenem que per a dur a terme 
una gestió preventiva efectiva,  l’empresari haurà de fer extensiu el contingut de l’article, també en 
aquells que no hagin ocasionat lesió (incident). 
 
D’aquesta  investigació,  es  podran  identificar  altres  situacions  de  risc  e  implantar  les  mesures 
necessàries amb la finalitat de prevenir possibles accidents per als treballadors exposats. 
 
A més  a més  l’article  23.1  de  la  LPRL  obliga  als  empresaris  a  realitzar  i  conservar  a  disposició  de 
l’autoritat  laboral una relació d’accidents de treball  i malalties professionals que hagin provocat als 
treballadors una incapacitat laboral superior a 1 dia de feina. 
 
1.7 Qui determina la qualificació de l’accident? 
Li correspon al metge que presti l’atenció, qualificar l’accident (lleu, greu o mortal). 
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1.8 Què hem de fer davant d’un incident o accident a l’obra? 
 

EMPRESA CONTRACTISTA 
 

1. Activar el Protocol d’Emergència: En primer lloc, cal recordar que l’empresa contractista haurà 
d’activar el seu protocol d’emergència (segons estigui estipulat en el seu Pla de Seguretat i Salut). 

2. Informar als Agents de l’Obra: Cal informar en la major brevetat al coordinador de seguretat i 
salut de qualsevol accident/incident que hagi ocorregut a obra. 

3. Investigar  l’accident:  És  obligació  de  l’empresari  al  qual  pertany  el  treballador  accidentat, 
informar de l’accident i investigar‐lo (especialment en el cas d’accidents greus i/o mortals). 

4. Represa de l’activitat: Revisar i implementar (si escau) les mesures preventives necessàries per 
reactivar  l’activitat.  En  cas necessari  s’haurà de  revisar  i  actualitzar el  Pla de Seguretat  i  Salut 
(Annex al PSS). 

 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (i/o DIRECCIÓ FACULTATIVA QUAN NO ES OBLIGATORIA LA 
DESIGNACIÓ D’UN CSS) 
 

1. Informar al Promotor i DF: Si el contractista no ha informat al promotor ni a la resta de la Direcció 
Facultativa, reenviarem la informació que ens ha traslladar el contractista. 

2. Informar a la corredoria d’assegurances: Recopila tota la informació necessària per tal d’informar 
a  la  teva  corredoria  d’assegurances  de  l’incident/accident  ocorregut.  Aquesta  informació  serà 
necessària per elaborar el nostre propi informe i que en cap cas se’n farà entrega i/o divulgació. 

3. Documentar les actuacions davant l’accident:  

 Llibre d’incidències: Recorda que és l’eina amb la qual el CSS ha de fer el seguiment del PSS 
dels  contractistes.  En  cas  de  deixar‐ne  constància  al  llibre  d’incidència  de  l’accident 
ocorregut, cal ser molt genèric i traslladar la informació rebuda pel contractista i les mesures 
que s’han pres a obra per a que no torni a succeir. 

 Proposar  reunió  de  coordinació  a  obra  per  tal  d’informar  de  l’accident  a  la  resta 
d’intervinents  i  fer  el  seguiment  de  les mesures  preventives  proposades  pel  contractista. 
Recordar que no podran iniciar les feines motiu d’accident si no s’han implantat les mesures 
preventives necessàries que puguin ocasionar un risc. 

 Revisar  la  documentació  d’obra:  Actes  visita,  reunions  de  CSS,  anotacions  al  llibre 
d’incidències, PSS i Annexos, etc. Demanar l’actualització del PSS en cas necessari. 

 Demanar al contractista la documentació que creieu necessària: 
‐Parte d’accident amb la catalogació de l’accident 
‐Infome d’investigació amb les causes i mesures preventives que s’han pres per evitar que 
torni a produir‐se 
‐Documentació personal, maquinaria, etc. 
‐Annex al PSS/procediment de treball 
‐Etc. 

 
PROMOTOR‐PROPIETAT 
 
Recordar les següents premisses:  
 

 La designació de la Direcció Facultativa (Projectista, Director d’Obra, Director d’Execució d’Obra i/o 
Coordinadors de Seguretat i Salut) no eximirà al promotor de les seves responsabilitats en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 

 Ha de vetllar per a que la prevenció de riscos laborals s’integri dins del projecte de la obra, per tant 
el Promotor, haurà de mantenir una actitud proactiva en matèria de seguretat i salut tant en la fase 
de projecte com en la fase d’execució i prendre decisions conjuntament amb la resta d’agents de 
l’obra. 
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 Haurà de vetllar per a que  les empreses que contracti per a  l’execució de  l’obra, disposin de  la 
capacitat  necessària  per  a  portar  a  terme  l’execució  de  la  obra  amb  les  mesures  preventives 
necessàries durant tot el decurs de la obra. 

 Ha de vetllar per a que la prevenció de riscos laborals s’integri en la planificació dels treballs de la 
obra i per tant haurà de proporcionar la informació necessària durant el decurs de la obra per a que 
les  empreses  contractistes  adaptin  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  davant  els  possibles  canvis  o 
modificacions de planificació i/o projecte.  

 En cas que s’assumeixi l’execució de la obra (promotor‐constructor), a més a més, haurà de seguir 
les mateixes indicacions que l’empresa contractista. 

 
 

********************* 
 

Recordem  que  al  RD  1627/97  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  a  les  obres  de 
construcció: 
‐A l’article 7.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo.cita: 
“El  plan  de  seguridad  y  salud  podrá  ser  modificado  por  el  contratista  en  función  del  proceso  de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan  surgir  a  lo  largo  de  la  obra,  pero  siempre  con  la  aprobación  expresa  en  los  términos  del 
apartado 2. Quienes  intervengan  en  la  ejecución de  la  obra,  así  como  las  personas  u  órganos  con 
responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en  la obra a 
disposición permanente de los mismos” 
I a la guia técnica del mateix reial decret afegeix:  
“Por  otro  lado,  circunstancias  tales  como  incidentes  o  accidentes  de  trabajo,  ocurridos  durante  la 
ejecución de la obra, podrían conllevar la necesidad de revisar y, en su caso, modificar determinadas 
partes del citado plan.” 
 
‐Annex IV. Part A: Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina.” 
I afegeix a la guia tècnica: 
“El empresario deberá establecer, en  sus medidas de emergencia,  los procedimientos  relativos a  la 
organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados.” 
 

 


