Prrocedimen
nt generall
Codi: PG/SG/0
01
Títol: Prrocedimen
nt de notifficació, inv
vestigació
ó i registre
e dels
accidents
s de treballl i malaltie
es profess
sionals
Àrea/Serv
vei/Unitat: Institut Català
C
de la Salut

1. OBJECTI
O
IU
Esta
ablir un prrocedimen
nt estànda
ard de notificació, investigació i registtre dels
accid
dents, incidents i malalties
m
p
professiona
als ocorreg
guts a totts els centres de
treba
all de l'Insttitut Català
à de la Salu
ut (ICS) pe
er tal de:
•

Sistematitzzar la gesttió de tota situació accidental que
S
q es pro
odueixi en tots els
c
centres
de
e treball de
e l'ICS amb
b la finalita
at de deterrminar les causes qu
ue l’han
p
provocada
a i elimin
nar-les miitjançant l'aplicació de messures corrrectores
e
eficaces.

•

E
Establir
un
n registre i control de la sinistralitat labora
al que es produeix a l'ICS.
l

2. ÀMBIT
À
D’APLICA
ACIÓ
Aque
est proced
diment s'ap
plica a tots els accid
dents de treball,
t
am
mb baixa mèdica
m
i
sensse, als incid
dents i a le
es malalties professio
onals patitss pels treb
balladors de
e l'ICS.
Tam
mbé s’han
n de con
nsiderar incloses, a efectess de l'ap
plicació d'aquest
d
proccediment, le
es agressions físique
es i/o verba
als.
Els casos
c
d'asssetjamentt s’han de tractar ad
dministrativvament com a accidents de
treba
all, però la
a seva no
otificació i investigac
ció segueix el proce
ediment específic
PO/P
PS/01.

3. COMPET
C
TÈNCIES
3.1 Comanda
C
ment
− Notificar l'acccident/inccident o ma
alaltia a la
a unitat bàssica de pre
evenció (U
UBP) en
quest procediment, mitjançan
nt el programari
ells terminiss establerrts en aq
im
mplantat (w
web d’accid
dents).
− In
nvestigar le
es circumsstàncies en
n què s’ha
an produït els incide
ents, accidents de
tre
eball i les malalties
m
p
professiona
als notificades.
− Proposar mesures
m
co
orrectores per tal d'eliminar les causess deduïdes
s en la
in
nvestigació
ó. Efectuar un controll i seguime
ent de la se
eva execucció en els terminis
t
prrevistos i dur
d a terme les que siguin
s
de la
a seva com
mpetència.
− Comunicar
C
a la UBP l’’execució de
d les mes
sures corre
ectores.
3.2 Director
D
d la Unita
de
at Funcion
nal
− Promoure la notificacció i invesstigació dels incidents, accid
dents de treball
t
i
m
malalties
occorreguts en
e la seva Unitat.
− M
Mantenir-se
e informat dels incide
ents, accid
dents de trreball i ma
alalties oco
orreguts
en
n la seva Unitat.
U
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− C
Comunicar a la UBP l'execució de les mes
sures corre
ectores, pe
er tal d'ava
aluar-ne
l’e
eficàcia.
− Effectuar un control i seguiment
s
de la seva
a execució (en els terminis prev
vistos) i
du
ur a terme els que siguin de la seva comp
petència.
3.3 Unitat
U
Bàs
sica de Prrevenció
− Fo
ormar el personal
p
de
e les líniess de comandament en
e tècnique
es d'investtigació i
en
n la utilitza
ació de programari (w
web d’accid
dents).
− Participar en
n les invesstigacions dels sinistres que ess produeixiin en el se
eu àmbit
d’’actuació, i aportar-hi la metodo
ologia d’inv
vestigació..
− In
ncloure les mesures correctores
c
s en la planificació de
e l'activitatt preventiva
a.
− Elaborar less estadísttiques de sinistralita
at a partir del registtre informà
àtic del
prrogramari.
− Fe
er una an
nàlisi de sinistralita
at i propos
sar a Direcció les línies d'a
actuació
ad
dequades per reduir--ne els índexs.
3.4 Recursos
R
Humans
− R
Realitzar els
e tràmits administratius perrtinents am
mb les a
autoritats laborals
l
co
ompetents en matèria de preve
enció de ris
scos labora
als.
− C
Comunicar al secretarri del Com
mitè de Seg
guretat i Sa
alut (CSS)) i als delegats de
Prevenció, els danyys ocorreg
guts en els terminis estab
blerts en aquest
prrocediment.
− C
Comunicar a la UBP les dadess necessàrries per ela
aborar less estadístiq
ques de
sinistralitat.
3.5 Treballado
T
or/a
− Notificar l'acccident, inccident o la malaltia all seu coma
andament directe.
− C
Col·laborar en les invvestigacion
ns dels acc
cidents, inccidents i le
es malaltie
es quan
pu
uguin aporrtar dades d'interès sobre
s
el succés.
− Suggerir me
esures corrrectores du
urant la inv
vestigació dels sinistres.
− Exxecutar less mesures correctore
es que se li comuniqu
uin.

4. PRECAU
P
CIONS
Aque
est proce
ediment fa
a referènccia al pro
océs siste
emàtic prreventiu. Cal
C
no
conffondre’l am
mb el docu
ument que
e es remett a la Mútua d'Accid
dents de Treball
T
i
Mala
alties Profe
essionals, que té el
e nom de Comunica
ació d'acccident de treball
t
i
comunicació de malaltia profession
nal.
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5. DEFINICI
D
IONS
Com
mandamen
nt directe: és la persona
p
am
mb el càrrrec superior immediat de
l’acccidentat o accidentad
a
da, jeràrquiicament i/o
o orgànicam
ment.
Dire
ector/a de la unitat funciona
al: correspon al direcctor/a de SAP a l'àmbit de
l’atenció primà
ària, directo
or/a de serrvei a l'hospital o dire
ector/a de la unitat, en el cas
del Centre
C
Corrporatiu.
Accident de treball: ma
aterialització o concre
eció d'un perill
p
en un
n succés o sinistre
que provoca dany
d
a la salut del treballador/a i/o dan
ny a la prropietat. Po
ot o no
duir baixa la
aboral.
prod
Accident de treball sen
nse baixa: és aquell en què hi ha
h lesió, però que pe
ermet al
treba
allador/a continuar
c
realitzant la seva feina dessprés de rrebre assistència
mèd
dica o en un
u màxim de
d 24 h després del succés.
s
Accident de treball
t
amb baixa: el
e que inca
apacita el treballador
t
r per contin
nuar les
seve
es tasquess. Per conssiderar un accident amb
a
baixa des del pu
unt de vistta legal,
el tre
eballador/a
a ha d'esta
ar absent del
d seu lloc
c de treball com a mínim un dia
a, sense
comptar el dia de l'accide
ent.
Accident blan
nc: aquell que no genera
g
dany físic a les perso
ones, però sí que
gene
era un da
any material. S'ha d’incloure
d
dins
d
l'incid
dent, atès que no provoca
p
lesio
ons.
Incid
dent: mate
erialització
ó o concrecció d'un pe
erill en un succés
s
o ssinistre sen
nse que
provvoqui danyy a la salutt del treba
allador/a i/o
o dany a la
l propieta
at i que, en altres
circu
umstànciess, podria ha
aver-lo pro
ovocat.
Accidents in itinere:
i
el que pateixx el treballa
ador quan va o torna
a de la feina
a.
m
el que
q es pro
odueix en trànsit
t
dinss la jornada
a del treball.
Accident en missió:
Accident per exposició
ó a agentts biològic
cs (bioino
oculacions
s): Acciden
nt en el
qual s’ha pogu
ut produir la inoculació de san
ng i/o altre
es líquids biològics (semen,
(
secrrecions vag
ginals, líqu
uids cefalorraquidi, sin
novial, pleu
ural, peritoneal, peric
cardíac i
amn
niòtic) en un professional durrant la se
eva tasca laboral, ja
a sigui de
e forma
perccutània (pe
er punxades, talls, contacte amb pell no intacta
a) o a tra
avés de
muccoses (per esquitxade
es).
Agre
essions físiques i/o verb
bals: acc
cident en què s'é
és objecte d'un
comportamentt violent i in
ntencionat,, mitjançan
nt l'ús de la
a força físicca o de la paraula
amb
b la finalitatt de causar un dany físic
f
i/o psiicològic.
Mala
altia profe
essional: és la que apareix a conseq
qüència d
del treball en les
activvitats que s'especifiq
quen en el quadre de
d malaltie
es professionals defiinit a la
Llei general
g
de
e la Segure
etat Social.
Mala
altia relacionada am
mb el treba
all: és la que
q apareixx a conseq
qüència de
el treball
en activitats
a
no
o incloses en el qua
adre de ma
alalties pro
ofessionalss definit en
n la Llei
gene
eral de la Seguretatt Social i aquella en
n què s'esstableixi un
na relació causaVersió
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efeccte amb le
es activitatts desenvo
olupades en
e el lloc de treball que s'oc
cupa. A
efecctes legals són consid
derades acccidents de
e treball.
A effectes d'aplicació d''aquest prrocedimentt el terme
e malaltia profession
nal farà
referrència tan
nt a la qu
ue apareixx en el quadre
q
deffinit per la Llei com a la
relaccionada am
mb el treba
all.
Recaiguda: baixa mèdicca del treb
ballador/a a conseqü
üència dire
ecta d'un accident
a
erior (quan hagin tran
nscorregut menys de 6 mesos des
d de l’altta mèdica anterior
ante
d’aquest accident), en la qual cal considerar
c
com a data
a del succé
és la de l'a
accident
d'origen.
b d’accidents: Pro
ogramari de notific
cació i in
nvestigació
ó dels inc
cidents,
Web
accid
dents de trreball i malalties proffessionals, específic de l’ICS

6. MÈTODE
M
E
6.1 Notificac
ció/investiigació dels
s fets
an de notifficar/investigar, a tra
avés del programar
p
ri web d’accidents, tots
t
els
S’ha
incid
dents, els accidents de treball,, tant si oc
casionen baixa
b
com si no, i to
otes les
mala
alties profe
essionals potencials
p
q es pro
que
odueixin.
S’ha
a d’informa
ar de totes les dades que es de
emanen en
n els formu
ularis d’intro
oducció
de dades,
d
aportant també les que es
e conside
erin d’interè
ès o d’espe
ecial rellev
vància.
Inicii del procé
és
La persona
p
a
accidentad
a o mala
alta, si és
s possible, o el tesstimoni de
els fets
ocorrreguts, ha
aurà de com
municar aq
quests fets
s al seu co
omandame
ent directe perquè
faci la notificacció al registre electrònic del web d’accidents.
A qu
ui es notiffica? Qui fa
f la inves
stigació inicial?
El co
omandame
ent directe
e complime
enta la nottificació en el registre
e electrònic i fa la
invesstigació inicial dels fe
ets.
Una vegada emplenada, desa la informa
ació i, auttomàticame
ent a trav
vés del
prog
gramari, en
nvia notificcació a la UBP
U
del seu
s àmbit. En el cass de situac
cions de
violè
ència, aque
esta notificcació també
é s’envia a l’Assesso
oria Jurídicca.
Qui tanca la in
nvestigació?
U
revisa
a el conting
gut de la notificació,
n
completa els campss correspon
nents al
La UBP
CAT
T 365 i ordena,
o
ele
ectrònicam
ment, la comunicaci
c
ió automà
àtica a Re
ecursos
Hum
mans (RH) i als delegats de prevenció del seu àmbitt.
Tam
mbé revisa
a la inve
estigació inicial rea
alitzada pel
p
coman
ndament directe,
completant-la per arribar a determ
minar les causes
c
que
e han provvocat el sinistre, i
prop
posa les me
esures corrrectores.
Aque
estes mesures s’inco
orporen, de
e manera automàtica
a a través del progra
amari, a
la planificació preventiva
a, per a la seva
s
gestió
ó.
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Fina
alització del procés
Un cop la UB
BP finalitzza la invesstigació re
etorna, ele
ectrònicam
ment a trav
vés del
prog
gramari, el resultat de
efinitiu al comandame
ent directe
e que la va iniciar, pe
er al seu
cone
eixement i efectes.. El comandament directe ha d’inforrmar la persona
p
accid
dentada de
e les concllusions de la investig
gació.
6.2 Control i seguiment de l'efic
càcia de le
es mesure
es
El co
omandame
ent directe
e i el direcctor de la unitat
u
funcional han de fer el control
c
i
segu
uiment de les mesure
es correcto
ores de la seva comp
petència i ccomunicarr-ne a la
UBP
P la finalitza
ació.
La UBP
U
conju
untament amb el director/a de
d la unita
at funcion
nal ha de valorar
l'eficcàcia de less mesuress un cop exxecutades, comprova
ant:
− l’e
eliminació dels factorrs de risc que
q han originat el sin
nistre.
− la
a no aparicció de nouss factors de
e risc.
Els delegats de Prevenció podrran sol·licitar inform
mació sobrre la situa
ació de
opció de le
es mesuress correctore
es proposa
ades en qu
ualsevol moment.
l’ado
El diiagrama de
e fluxos de
el procés d'investigac
ció està a l'Annex I
6.3 Registre d'acciden
nts/malalties
Els accidents
a
o
ocorreguts
s es registren en dues
s unitats:
(comunica
− R
RH. Per tal de fer less tramitacio
ons administratives pertinents
p
at oficial
d''accidents amb baixxa i malaltiies profess
sionals i relació
r
me
ensual d'ac
ccidents
se
ense baixa
a).
− UBP. Ha de
e fer anualm
ment, com
m a mínim, l’anàlisi esstadística ccorrespone
ent amb
es dades de
els registre
es informàtics del pro
ogramari.
le
Per tal que la UBP pugui elaborar les dade
es de sinisstralitat i ca
alcular els índexs
d’accidentalitat, la unitat d’RH li ha
a de comun
nicar periòdicament lla plantilla mitjana
c
laboral.
per categoria
En el cas qu
ue, despré
és de la comunicac
ció administrativa d
d’RH a la Mútua
questa com
muniqui a RH el canvi de con
ntingència d'un accid
dent de
d'acccidents, aq
treba
all a malalttia professsional, de malaltia
m
co
omuna a prrofessional o a l'inrev
vés, RH
comunicarà el fet a la UB
BP i als delegats de prevenció.
p

7. REFERÈN
R
NCIES
− Lllei 31/1995
5, de 8 de novembre, de preven
nció de riscos labora
als.

8. ANNEXO
A
OS
Anne
ex I. Diagrama de flux
f
de nottificació i investigaciió d’incidents, accide
ents de
treba
all i malalties professsionals.
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9. CONTRO
C
OL DE CA
ANVIS
Versió
ó i data

Motiu del can
nvi

Versió
ó 1, 23/11/2
2004

Pun
nt 3. Comp
petències. Revisió de
e les comp
petències per
p
ada
aptar-les a les previsions del prrogramari w
web d’accidents de:
- coman
ndament,
- directo
or d’unitat funcional,
f
- UBP.
Pun
nt 6. Mètod
de. Revisió
ó del procé
és de notificació i inve
estigació
perr adaptar-lo
o al progra
amari.

10.

DISTR
RIBUCIÓ DE CÒPIES

Com
municació que
q el proccediment ha
h estat aprovat per la Direcció de l’ICS i que el
tene
en disponib
ble per a la
a seva impllantació i consulta
c
a la Intranet corporativ
va
(http
p://www.po
ortalics):
− Les
L gerènccies territorrials, d’àmb
bit d’atenciió primària
a i d’hospita
als.
− L
Les person
nes repressentants del
d person
nal que fo
orma partt de la Comissió
P
Paritària
d’Institucionss Sanitàrie
es.
− Les
L unitats bàsiques de prevenció.

11.

REVIS
SIÓ DE LA
A VALIDESA

No és
é procede
ent.

12.

PREPA
ARACIÓ,, REVISIÓ
Ó I APRO
OVACIÓ DEL PROCEDIM
MENT

12.1

Autor/s
s del proce
ediment

at Central de Preven
nció
Unita
12.2
2

Controll documen
ntal

Docu
ument preparat, revissat i aprovvat per la UCP,
U
en da
ata: 15/10/2
2012.
12.3
3

Aprova
ació del prrocedimen
nt

− C
Consulta a la Comisssió Parità
ària d’Insttitucions Sanitàries,
S
en data: 12 de
de
esembre de
d 2012.
− Aprovació per
p la Direccció de l’IC
CS, en data
a: 29 de ge
ener de 2013.
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ANN
NEX I . DIA
AGRAMA DE
D FLUX . NOTIFICA
N
CIÓ /INVES
STIGACIÓ DE SINIST
TRES
PERSON
NA
AFECTA
ADA

COM
MANDAMENT
D
DIRECTE

UBP
P

RRHH

MÚTU
UA

OM
MPLIR CAT 365

REGISTR
RE
DADES
S

SINISTR
RE

COMUNIC
CAR
SINISTR
RE

EMPLENAR
E
REGISTRE
IN
NFORMÀTIC
NOTIFICACIÓ

IN
NICIAR
INVE
ESTIGACIÓ
COMU
UNICACIÓ
ELECTR
RÒNICA A
U
UBP

COM
MUNICACIÓ
ELE
ECTRÒNICA
ASS
SESSORIA
JU RÍDICA EN
TUACIONS
SIT
VIOLÈNCIA

INFORMACIÓ SOBRE
S
CONCLUSIO
ONS
INVESTIGAC
CIÓ

REVISA
AR I
COMPLE
ETAR
NOTIFICA
ACIÓ/
INVESTIG
GACIÓ

COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICA A
RR.HH. I
DELEGATS
PREVENCIÓ

COMUNICACIÓ
C
E
ELECTRÒNICA
TANCAMENT
IINVESTIGACIÓ

REVISA
AR
AVALUA
ACIÓ
RISCO
OS
Avaluació
de riscos

Planificació
P
preventiva
p
REQUALIFICA
ACIÓ

ELABOR
RAR
ESTADÍS
STICA
SINISTRA
ALITAT

ENVIAR
IN
NFORMACIÓ
P
PLANTILLA
A
UBP
inform
mació

SI

INFO
ORMACIÓ A
U
UBP
i DP

INFORMAC
CIÓ A
RH

estadística

MODIFICA
ACIÓ
EN
MARI
PROGRAM
requalifica
ació

req
qualificació

requalificac
ció
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