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Introducció
L’accident de treball és definit jurídicament per l’article 115.1 de la Llei General de la Seguretat Social
com “tota lesió corporal que pateixi el treballador amb ocasió o conseqüència del treball realitzat
per compte d’altri”.
Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals l’accident de treball es defineix com “tot
succés anormal, no volgut ni desitjat, que trenca la continuïtat del treball de forma sobtada o
inesperada i que implica un risc potencial de danys per a les persones i/o les coses”.
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en el seu article 16.3 indica que “quan s’hagi
produït un dany per a la salut dels treballadors i treballadores (...), l’empresari ha de portar a
terme una investigació sobre el cas, a fi de detectar les causes d’aquests fets”.

El Pla de prevenció de riscos laborals de la UPC determina l’elaboració d’un manual de gestió de les
activitats preventives on es recullen els procediments i els processos per dur a terme les activitats
preventives amb l’objectiu d’integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de la
UPC. Dins l’àmbit d’actuació, “Gestió de la desviació”, es contempla el procediment d’investigació
d’accidents laborals.
La investigació d’accidents de treball és l’aplicació d’una metodologia d’actuació amb l’objectiu de
conèixer la seqüència de fets ocorreguts i desencadenants de l’accident. Això ha de permetre la
identificació de les causes, la seva eliminació mitjançant la implantació de mesures preventives o
correctores per evitar-ne la repetició i l’aprofitament de l’experiència adquirida per millorar en la
prevenció dels riscos laborals. Així, la investigació d’accidents de treball s’ha de realitzar tan aviat
com sigui possible, ja que el pas del temps només condueix a que s’esborrin els fets de la memòria i
que les opinions d’altres persones influeixin sobre la de les persones que el van presenciar.
La finalitat d’aquest procediment és realitzar una adequada investigació dels accidents de treball
amb baixa que es produeixin a la UPC, assegurant que els agents implicats en el procés rebin tota la
informació necessària en relació a les causes que han originat l’accident de treball, per tal de prendre
les decisions més adequades per a que no es torni a repetir.
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Descripció característiques del procés

OBJECTIU
Conèixer la seqüència de fets ocorreguts i desencadenants d’un accident de treball per identificar
les causes que l’han provocat i determinar les mesures preventives i/o correctores necessàries per
a la seva eliminació o control, per tal que la Direcció de la UPC estigui en disposició de prendre les
decisions més adequades al respecte.
DESCRIPCIÓ
Comunicat l’accident de treball per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social (en el
cas del personal treballador afiliat a la Seguretat Social) o pel Servei de Personal (en el cas del
personal treballador afiliat a MUFACE), el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) recollirà la
informació necessària dels agents implicats en el procés, per tal de realitzar la investigació de
l’accident de treball i proposar a la Direcció de la UPC les mesures preventives i/o correctores
necessàries per a la seva eliminació o control.
CARACTERÍSTIQUES
En el cas del personal treballador afiliat a la Seguretat Social:
La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social (MCSS) declara l’accident de
treball i comunica a l’SPRL la baixa per accident de treball d’un treballador o
Inici del
Procediment

treballadora de la UPC.
En el cas del personal treballador afiliat a MUFACE:
La UPC, mitjançant el Servei de Personal (SP) declara l’accident de treball i
comunica a l’SPRL la baixa per accident de treball d’un treballador o
treballadora de la UPC.
La Direcció de la Unitat a la que pertany el treballador o treballadora

Final del
Procediment

accidentat/da gestiona la implantació de les mesures preventives i/o
correctores derivades de l’informe d’investigació d’accidents de treball amb
baixa elaborat per l’SPRL.

Àmbit
d’aplicació

Aquest procés és d’aplicació a tot el personal treballador de la UPC.
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Presencial
Intranet
Web (Internet)
E-notificació
Mitjà de
Comunicació

Correu Electrònic
Telefònic
Mòbil
Altres
En cas de triar-se aquesta opció especificar
Canal d’utilització: correu intern

Unitat
organitzativa
responsable

Correu intern

Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
Gerència.

Agents
Implicats

Servei de Personal (SP).
Altres agents
implicats

Responsable de la Unitat.
Treballador o treballadora accidentat/da.
Delegats i delegades de prevenció.
Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social (MCSS).
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RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT
Agents implicats

Rols i funcions
Comunicar a l’SPRL la baixa per accident de treball del personal

Mútua Col·laboradora amb la
Seguretat Social (MCSS)

treballador afiliat a la Seguretat Social.
Comunicar a l’SPRL l’alta del personal treballador afiliat a la
Seguretat Social.
Comunicar a l’SPRL la baixa per accident de treball del personal
treballador afiliat a MUFACE.

Servei de Personal (SP)

Comunicar a l’SPRL l’alta del personal treballador afiliat a
MUFACE.
Gestionar la tramitació a MUFACE de l’informe d’investigació de
l’accident de treball elaborat per l’SPRL.
Realitzar la investigació de l’accident de treball per determinar
les causes que l’han provocat i proposar mesures preventives i/o

Servei de Prevenció de Riscos
Laborals (SPRL)

correctores per evitar que es pugui tornar a produir.
Informar dels resultats de la investigació de l’accident de treball
als agents implicats.
Facilitar tota la informació requerida per l’SPRL relativa a
l’accident de treball patit pel treballador o treballadora
accidentat/da.
Implementar les mesures preventives i/o correctores que se’n

Responsable de la Unitat

derivin de la investigació de l’accident de treball que siguin de la
seva competència.
Informar a l’SPRL la implantació de les mesures preventives i/o
correctores derivades de la investigació de l’accident de treball,
per al seu seguiment.
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Aportar tota la informació necessària a l’SPRL en relació a com
s’ha produït l’accident de treball.
Treballador/a accidentat/da

Aplicar les mesures preventives i/o correctores implantades
derivades de la investigació de l’accident de treball, que siguin de
la seva competència.
Col·laborar en el procés d’investigació de l’accident de treball i
acompanyar els tècnics de l’SPRL en les visites d’investigació de

Delegats i delegades de
prevenció

l’accident de treball.
Vigilar i supervisar el procés d’implantació de les mesures
preventives i/o correctores que se’n derivin de la investigació de
l’accident de treball.
Organitzar i supervisar la implantació de les mesures preventives

Gerència

i/o correctores proposades com a resultat de la investigació de
l’accident de treball.

PROCEDIMENTS / PROCESSOS ASSOCIATS
Procediments o processos
superior

Procediments o processos
al mateix nivell

Procediments o processos inferior

Procediment d’Accident de
treball – MUFACE
Estudi d’Accidentalitat Laboral
Procediment de Planificació
de l’Activitat Preventiva
Procediments o processos externs relacionats
Manual d’actuació en cas d’accident de treball de la MCSS.
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NORMATIVA APLICABLE

 Política de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC. Aprovada per Consell de
Normativa
Interna

Govern en data 23 de juliol de 2009. Acord núm. 150/2009.
 Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC. Aprovat per Consell de Govern en
data 28 d’abril de 2014. Acord núm. 92/2014.

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció.
 Ordre TAS /2926/2002, de 19 de novembre, per la que s’estableixen nous
models per a la notificació dels accidents de treball i la possibilitat de la seva
transmissió per procediment electrònic.
Normativa
Externa

 ORDEN APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la que es regula el
procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i
d’accident en acte de servei en l’ àmbit del mutualisme administratiu gestionat
per MUFACE.
 Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació de la legislació de Prevenció
de Riscos Laborals a l’Administració General de l’Estat.

I tota la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals desplegada a partir
de l’entrada en vigor de la LPRL.
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RELACIÓ DOCUMENTAL
Documentació

Descripció i
referència document

Formulari
d’Inici
d’investigació
d’accident de
treball

Document de dades
relacionades amb
l’accident de treball.

Informe
d’Investigació
d’accident de
treball

Informe tècnic
d’anàlisi de les
causes que han
provocat l’accident
de treball i mesures
preventives i/o
correctores a
adoptar.

Planificació de
les mesures
preventives i/o
correctores

Document on es
recull les mesures
preventives i/o
correctores
implantades com a
resultat de la
investigació de
l’accident de treball.

Origen document

Suport Físic

Paper
Electrònic
En cas de triar-se aquesta
opció especificar tipus de
suport:

SPRL

Xlm
Pdf
Altres, especificar:______

Paper
Electrònic
En cas de triar-se aquesta
opció especificar tipus de
suport:
Xlm
Pdf
Altres, especificar:______

SPRL

Responsable de la
Unitat

Paper
Electrònic
En cas de triar-se aquesta
opció especificar tipus de
suport:
Xlm
Pdf
Altres, especificar:______

CALENDARI / TERMINIS DEL PROCEDIMENT
Calendari del procediment

Descripció del Calendari

Tot l’any

Quan es comunica l’accident de treball

Terminis

Codi Activitat
(si s’escau)
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SEGUIMENT I MESURA
Nom i codi de
l’indicador

Descripció Indicador
(Text / Fórmula)

Accidents de
treball amb
baixa del
personal
treballador

Nombre d’accidents de
treball amb baixa
ocorreguts en el període
de referència,
comunicats a l’SPRL

Índexs
d’accidentalitat

Unitat de
mesura de
l’indicador

Índex d’Incidència (II) =
Nombre d’accidents de
treball amb baixa /
(Nombre treballadors/es
afiliats/des a la
Seguretat Social)
Índex de Durada Mitja
de les Baixes (IDMB) =
Nombre de dies de
baixa / Nombre
d’accidents de treball
amb baixa
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de l’indicador

Periodicitat
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Anual

SPRL

Anual

II

IDMB
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GLOSSARI
Nom

Descripció

Accident de
Treball

Tot succés anormal, no volgut ni desitjat, que trenca la continuïtat del treball de
forma sobtada o inesperada i que implica un risc potencial de danys per a les
persones i/o els béns.

Delegats i
delegades de
prevenció

Representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos en el treball.

Gerència
IDMB

Correspon la gestió del serveis administratius i econòmics de la universitat.
Índex de Durada Mitja de les Baixes = Núm. de dies de baixa / Núm. d’accidents

II

Índex d’Incidència = Núm. d’accidents / (Núm. treballadors/es afiliats/des a la SS)

Investigació
d’accidents

Eina per conèixer les circumstàncies en què es produeixen lesions per a la salut
dels treballadors i les causes que les han originat, per tal d’adoptar mesures
preventives o correctores així com controlar els factors que puguin possibilitar
altres accidents semblants.

LPRL

Llei de Prevenció de Riscos Laborals

MCSS

Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social

MUFACE

Mutualitat general de funcionaris civils de l’estat

PAS–F

Personal d’Administració i Serveis Funcionari

PAS–L

Personal d’Administració i Serveis Laboral

PDI–F

Personal Docent i Investigador Funcionari

PDI–L

Personal Docent i Investigador Laboral

Responsable
de la Unitat
SP
SPRL
Treballador/a
accidentat/da
UPC

Responsable organitzatiu del treballador/a accidentat/da.
Servei de Personal
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Persona treballadora que pateix una lesió amb ocasió o per conseqüència del
treball que executi per compte d’altri.
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH
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Fases del procés

Investigació d'Accidents de Treball amb Baixa

Comunicació de
l'accident de
treball amb baixa

FASE 1

Anàlisi de l'accident
de treball i recollida
d'informació per
determinar les causes
que l'han provocat i
proposar mesures
preventives i/o
correctores

FASE 2

Procés per a la investigació d’accidents de treball amb baixa a la UPC

Implantació i
seguiment de les
mesures preventives
i/o correctores
derivades de
l'informe
d'investigació
d'accident de treball

FASE 3
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Fluxgrama
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Descripció de l’activitat
Descripció de les activitats del Fluxgrama
Codi
Activitat

Descripció Activitat
Enviar comunicat de BAIXA per accident de treball.

A1

La MCSS declara i comunica la baixa per accident de treball a l’SPRL, en el cas del
personal treballador afiliat a la Seguretat Social.
La UPC, mitjançant el Servei de Personal (SP) declara i comunica la baixa per accident
de treball a l’SPRL, en el cas del personal treballador afiliat a MUFACE.

FASE 1

Sol·licitar complimentació Formulari Inici Investigació Accident de treball.
A2

A3

L’SPRL envia al Responsable de la Unitat a la que pertany el treballador/a
accidentat/da el formulari d’inici d’investigació d’accident de treball per a que
complimenti la informació necessària en relació a l’accident de treball que s’ha
produït.

Complimentar Formulari Inici investigació accident de treball.
El responsable de la Unitat a la que pertany el treballador/a accidentat/da
complimenta les dades requerides en el Formulari d’inici d’investigació d’accident de
treball enviat per l’SPRL.
Una vegada complimentat i degudament signat, el Responsable de la Unitat envia el
document per correu intern a l’SPRL.
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Codi
Activitat

Descripció Activitat
Rebre Formulari Inici investigació accident de treball.
L’SPRL analitza la informació del formulari d’inici d’investigació d’accident de treball i
classifica l’accident de treball segons:

FASE 2

A4



Accidents de treball en jornada laboral:
Propi del lloc de treball: Accident ocorregut durant la realització d'activitats
pròpies del lloc de treball que ocupa la persona accidentada.
No propi del lloc de treball: Accident ocorregut durant la realització
d'activitats no pròpies del lloc de treball que ocupa la persona accidentada.
En missió: Accident ocorregut a la persona treballadora durant el
desplaçament motivat per la feina, dins de la jornada de treball.
Fora de la UPC: Accident ocorregut durant la realització d'activitats
emmarcades en convenis universitat-empresa, en empreses alienes a la UPC.



Accidents de treball fora jornada laboral:
In itinere: Accident ocorregut a la persona treballadora durant el
desplaçament des del seu domicili fins al seu lloc de treball i a l'inrevés.
o
In itinere en UPC: quan l'accident es produeix dins de les instal·lacions
de la UPC.
o
In itinere fora UPC: quan l'accident es produeix fora de les instal·lacions
de la UPC.

L’SPRL informa als delegats i delegades de prevenció de l’accident de treball que s’ha
produït.
En cas que l’accident de treball s’hagi produït en jornada laboral o sigui un accident
de treball fora de la jornada laboral del tipus in itinere en UPC, es continua amb
l’activitat A5.
En cas que l’accident de treball sigui fora de la jornada laboral del tipus in itinere fora
UPC, finalitza el procés.
Recollir informació relacionada amb l’accident de treball.
L’SPRL recull tota la informació relacionada amb l’accident de treball i realitza totes
les visites tècniques que consideri necessàries al lloc de treball o espai on s’ha produït
l’accident.
A5

L’SPRL s’entrevistarà amb el Responsable de la Unitat, testimonis de l’accident i
qualsevol altra persona que pugui aportar informació per determinar les causes que
han provocat l’accident de treball. Si és possible, l’SPRL contactarà amb la persona
accidentada per recollir informació en relació a com s’ha produït l’accident de treball
que pugui ser rellevant per garantir la seguretat i salut del personal treballador.
L’SPRL podrà assessorar-se d’experts externs que li puguin ajudar a determinar les
situacions i causes que han provocat l’accident de treball.

Procés per a la investigació d’accidents de treball amb baixa a la UPC

Pàgina 16 de 18

Si l’SPRL disposa de suficient informació relacionada amb l’accident de treball podrà
emetre document d’investigació d’accident amb caràcter provisional que remetrà als
agents implicats, on descriurà què ha passat, les causes que han pogut provocar
l’accident i les mesures preventives i/o correctores a adoptar per a que no es torni a
repetir l’accident de treball.
El Responsable de la Unitat gestionarà la implantació de les mesures preventives i/o
correctores que s’indiquin en el document d’investigació d’accident amb caràcter
provisional.
Quan el/la treballador/a accidentat/da es trobi en situació d’alta, l’SPRL concretarà
una visita tècnica en el lloc on es va produir l’accident de treball per entrevistar-se
amb la persona accidentada i acabar de recollir informació de com es va produir
l’accident de treball que va patir.
Finalitzada la investigació de l’accident de treball, l’SPRL emetrà informe
d’investigació d’accident de treball amb caràcter definitiu, on s’indicaran les causes
que han provocat l’accident de treball i les mesures preventives i/o correctores a
adoptar per a que no es torni a produir.
Emetre informe d’investigació d’accident.
A6

Codi
Activitat

L’SPRL envia l’informe d’investigació d’accident de treball amb caràcter definitiu a:
- responsable de la unitat
- delegats i delegades de prevenció
- treballador/a accidentat/da
- Servei de Personal (SP), si la persona accidentada està afiliada a MUFACE.

Descripció Activitat
Gestionar la implantació de les mesures preventives i/o correctores.

A7

El Responsable de la Unitat, gestiona la implantació de les mesures preventives i/o
correctores indicades en l’informe d’investigació d’accident de treball que rep de
l’SPRL.

FASE 3

Si no te capacitat per executar la seva implantació, emet informe justificatiu a la
Gerència exposant les causes que impedeixen l’exercici de la seva responsabilitat.
Seguiment de les mesures preventives i/o correctores implantades.
A8

Una vegada es portin a terme les mesures preventives i/o correctores, així com
qualsevol altra actuació complementària, el Responsable de la Unitat comunicarà a
l’SPRL que les mesures han estat implantades.
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Sistemes informàtics en ús (TIC)
Sistemes informàtics en ús
Sistemes Informació i Comunicació
Nom

Codi Activitat

Identificació

Descripció

Altres aspectes a considerar
Altres aspectes a considerar
Comentari

Digitalització del procediment
Si
No

(Breu comentari, si s’escau, de la digitalització del procediment)

Compliment E-Administració
Si
No

Comentari
(Breu comentari, si s’escau, del compliment amb la E-Administració
del procediment)
Comentari

Integració a la Seu Electrónica
Si
En cas de triar-se aquesta opció
especificar ruta d’accés:
No

(Breu comentari, si s’escau, de la integració del procediment a la seu
electrònica)
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Formulari Inici Investigació Accident de Treball
Codi IAT:
(a complimentar per l’SPRL)

Dades de la persona accidentada
Cognoms i nom:
Vinculació:

PASL

PASF

PDIL

Altra: (Indicar)

PDIF

Lloc de treball / Categoria:
Unitat:

Dades de l’accident de treball
Hora: (hh:mm)

Data de l’accident de treball: (dd/mm/aaaa)
Testimonis:

Durant jornada laboral

Classificació de l’accident de treball: (marqueu la casella corresponent i ompliu les dades segons la classificació)
en el centre o lloc de treball
habitual

(durant la realització d’activitats en el lloc de
treball)

Fora de la UPC

Campus:

Centre/Edifici:

Planta/Porta:

Lloc on s’ha produït l’accident de treball:

(durant la realització d’activitats emmarcades
en convenis universitat – empresa, en empreses
alienes a la UPC)

en missió

(durant el desplaçament motivat per la feina)

Fora jornada laboral

Lloc on s’ha produït l’accident de treball:

in itinere (durant el desplaçament des
del seu domicili fins al seu lloc de treball i a
l’inrevés)

Lloc on s’ha produït l’accident de treball (nom de la via pública i número, km en
carreteres, edificis, estacions de transports públics, etc.):

Tipus de transport:

Indicar el desplaçament:

A peu

Transport públic

Automòbil

Bicicleta

Altre tipus de desplaçament: (indicar)

Domicili  Lloc de treball
Lloc de treball  Domicili

Descripció de l’accident de treball (descriviu com va succeir l’accident proporcionant el màxim de detalls)

Dades de la persona responsable de la Unitat
Nom i cognoms:
Lloc de treball / Càrrec:
Unitat:
Responsable de la Unitat
Signatura:

Signatura:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Data:

Data:

Motocicleta

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT

www.upc.edu/prevencio

Barcelona, maig de 2017

