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1. 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, que es va elaborar en maig de 2017. 

 

 

Dins l’àmbit d’actuació, “Rendició de comptes”, es contempla l’elaboració del procediment d’anàlisi 

estadística de l’accidentalitat, a partir de les dades i informació recollida en les investigacions dels 

accidents de treball amb baixa que es produeixen a la UPC. 

 

Els estudis estadístics d’accidentalitat laboral pretenen realitzar un anàlisi descriptiu dels accidents 

de treball amb baixa ocorreguts durant el període de referència a la UPC. 
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2. Objectiu 

L’estudi estadístic de l’accidentalitat laboral a la UPC té com objectiu principal poder extreure 

conclusions per establir mesures per a la reducció progressiva dels índexs d’accidentalitat, mitjançant 

l’anàlisi de les dades anuals de sinistralitat laboral del personal treballador de la UPC. 

 

 

 

3. Àmbit d’aplicació i període de referència 

Accidents de treball amb baixa ocorreguts a tot el personal treballador dels col·lectius de PDI 

Funcionari, PDI Laboral, PAS Funcionari, PAS Laboral i Personal Becari, durant el període de 

referència. 

 

El període de referència dels estudis estadístics d’accidentalitat laboral a la UPC és l’any natural. 

 

 

 

4. Agents implicats 

El Servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de la UPC actua com a unitat organitzativa, 

responsable de l’elaboració dels estudis estadístics d’accidentalitat laboral a la UPC. 

 

La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social (MCSS) proporciona a l’SPRL informació sobre la 

sinistralitat laboral a la UPC dels accidents de treball amb baixa del personal treballador afiliat a la 

Seguretat Social. 
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5. Variables d’anàlisi de l’estudi d’accidentalitat laboral 

Les variables d’anàlisi que s’empren per l’estudi d’accidentalitat laboral a la UPC són: 
 
 
5.1. Variables de l’estudi d’accidentalitat laboral 
 
 Personal de la UPC: personal treballador dels col·lectius de PDI Funcionari, PDI Laboral, PAS 

Funcionari, PAS Laboral i Personal Becari en situació activa a data 31 de desembre de l’any 

d’estudi (període de referència). 

 
 Els accidents de treball amb baixa ocorreguts durant el període de referència: 

 
- Classificació dels accidents de treball durant la jornada laboral: 

- Propi del lloc de treball 

- No propi del lloc de treball 

- En missió (in mission) 

- CAE (en altres empreses dins el marc de convenis universitat – empresa) 

 
- Classificació dels accidents de treball fora de la jornada laboral: 

- In itinere en UPC: dins de les instal·lacions de la UPC 

- In itinere fora UPC: fora de les instal·lacions de la UPC 

 
 Dies de baixa que originen els accidents de treball amb baixa. 

 

 Malalties professionals com a conseqüència del treball que executa la persona treballadora. 

 
 
5.2. Índexs d’accidentalitat 

 

Els índexs d’accidentalitat que conformen l’estudi d’accidentalitat laboral són: 

 

 Índex d’incidència (II): representa el nombre d’accidents de treball amb baixa durant la jornada 

laboral per cada mil persones treballadores afiliades a la Seguretat Social. S’exclouen els 

accidents in itinere. 

 

II =  
Nombre d′accidents (no s′inclouen els accidents in itinere)

Nombre de treballadors/es afiliats a la SS
x 1.000 

 

L’II – UPC engloba els accidents de treball del personal treballador de la UPC afiliat a la Seguretat 

Social. Aquest índex es compararà amb l’II – Educació Barcelona i l’II – Educació Catalunya, 

publicats per l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la divisió 
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econòmica 85 – Educació, segons CCAE 2009, que analitza els accidents de treball que pateixen 

les persones treballadores afiliades a la Seguretat Social. 

 

De forma oficiosa, per tal de poder realitzar una comparativa entre els índexs d’incidència (II) 

dels diferents col·lectius a que pertany el personal treballador, es calcularà l’II per cadascun dels 

col·lectius objecte de l’estudi amb la finalitat de determinar quin és el que pateix més accidents 

de treball durant la jornada laboral en relació al personal treballador que forma part del 

col·lectiu en concret. 

 

 

 Índex de durada mitja de les baixes (IDMB): temps mig de duració de les baixes per accidents 

de treball amb baixa durant la jornada laboral. 

 

IDMB =  
Nombres de dies de baixa

Nombre d′accidents (no s′inclouen els accidents in itinere)
 

 

L’IDMB – UPC es calcularà per a tots els col·lectius de la UPC objecte d’estudi. 

Per poder comparar índexs de durada mitja de les baixes (IDMB) entre els diferents col·lectius a 

que pertany el personal treballador de la UPC, es calcularà l’IDMB per cadascun dels col·lectius 

objecte de l’estudi amb la finalitat de determinar quin és el col·lectiu de la UPC que causa més 

dies de mitja de baixa degut als accidents de treball patits durant la jornada laboral. 

 

Atès que els accidents de treball fora de la jornada laboral, els accidents in itinere, representen 

un nombre significatiu dels accidents de treball que pateix el personal treballador de la UPC, es 

calcularà també l’IDMB – UPC i l’IDMB de cadascun dels col·lectius objecte de l’estudi incloent 

els accidents fora de la jornada laboral, per determinar com els accidents de treball in itinere 

influeixen en la durada mitja de les baixes laborals per accident de treball. 

 

 

 

5.3. Variables excloses de l’estudi d’accidentalitat laboral 
 
- Les recaigudes i els dies de baixa que hagin generat. 

- Els accidents de treball definits com Fora UPC: accidents de treball ocorreguts a personal 

treballador amb pluriocupació laboral, la UPC i una empresa aliena, quan l'accident ha ocorregut 

en l'empresa aliena. 

- Els accidents de treball ocorreguts en l'any anterior al període de referència, amb data d'alta 

durant el període de referència, i els dies de baixa que han causat durant el període de 

referència. 
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6. Descripció de l’estudi d’accidentalitat laboral 

Segons les variables d’anàlisi indicades i les dades obtingudes en les investigacions dels accidents de 

treball amb baixa, s’estableixen relacions per poder extreure conclusions en relació a l’accidentalitat 

laboral a la UPC. 

 

 

6.1. Accidents de treball durant la jornada laboral 

 

Segons els accidents de treball amb baixa durant la jornada laboral, s’estableixen les següents 

relacions: 

 

 Vinculació de la persona accidentada – Classificació de l’accident de treball 

Es relaciona els accidents de treball amb baixa durant la jornada laboral amb l’àmbit/perfil del 

personal treballador de la UPC per tal d’identificar, en funció de la classificació dels accidents de 

treball, quin col·lectiu pateix més accidents de treball. 

 

 

 Campus – Unitat a la que pertany la persona accidentada 

Es relaciona els accidents de treball que ha patit cada col·lectiu amb la unitat a la que pertany la 

persona accidentada i la ubicació geogràfica de la unitat, per tal d’identificar quina unitat ha 

patit més accidents de treball segons el campus. 

 

 

 Campus – Lloc on es produeix l’accident de treball 

Es relaciona els accidents de treball que ha patit cada col·lectiu amb el lloc on s’han produït 

(laboratori, oficina, passadís, etc.) i la seva ubicació geogràfica, per tal d’identificar els llocs on es 

produeixen més accidents segons el campus. 

 

 

 Lloc on es produeix l’accident – Tipus d’accident de treball 

Es relaciona els accidents de treball que ha patit cada col·lectiu amb el tipus d’accident (veure 

Taula 1) i el lloc on s’han produït (laboratori, oficina, passadís, etc.), per tal d’identificar quin 

tipus d’accident es produeix més segons el lloc de treball. 
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Tipus d’accident de treball 

 
Caiguda de persones a diferent nivell 

 
Exposició a temperatures extremes 

Caiguda de persones a mateix nivell Contactes tèrmics 

Caiguda d’objectes per enfonsament Contactes elèctrics 

Caiguda d’objectes per manipulació Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

Caiguda d’objectes despresos Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

Trepitjades sobre objectes Exposició a radiacions 

Cops amb objectes immòbils Explosions 

Cops i contactes amb objectes mòbils de la màquina Incendis 

Cops / Talls per objectes o eines Accidents causats per éssers vius 

Projecció de fragments o partícules Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

Atrapades per o entre objectes Accidents de trànsit 

Atrapades per bolcades de màquines o vehicles Causes naturals (infart, etc.) 

Sobreesforços Altres 

Taula 1. Tipus d’accident de treball 

 
 
 
 Tipus d’accident de treball – Agent causant de la lesió 

Es relaciona els accidents de treball que ha patit cada col·lectiu amb l’agent causant de la lesió i 

el tipus d’accident, per tal d’identificar aquells agents que han provocat més accidents de treball 

segons el tipus d’accident i així poder determinar les mesures preventives i/o correctores 

necessàries per evitar que es torni a produir l’accident de treball. 

 

 

 Tipus d’accident de treball – Causa de l’accident de treball 

Es relaciona els accidents de treball que ha patit cada col·lectiu amb la causa que ha provocat 

l’accident de treball i el tipus d’accident, per tal d’identificar quines causes han provocat més 

accidents de treball segons el tipus d’accident i així poder determinar les mesures preventives 

i/o correctores necessàries per evitar que es torni a produir l’accident de treball. 
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6.2. Accidents de treball amb baixa fora de la jornada laboral 

 

En relació als accidents de treball amb baixa fora de la jornada laboral (in itinere), es relacionen les 

següents variables: 

 

 Vinculació del personal treballador – Classificació d’accident in itinere – Dies de baixa 

S’identifica quin és el col·lectiu del personal treballador de la UPC que ha patit més accidents 

durant el desplaçament del domicili al lloc de treball o a l’inrevés (accidents in itinere). 

 

 

 Direcció de desplaçament – Tipus de desplaçament 

Es relaciona els accidents de treball amb baixa fora de la jornada laboral que ha patit cada 

col·lectiu, amb la direcció de desplaçament (des del domicili al lloc de treball o a l’inrevés) i el 

tipus de desplaçament que es realitzava en el moment de l’accident (a peu, en automòbil, en 

motocicleta, en bicicleta o altre). 

 

 

 Tipus de desplaçament – Agent causant de la lesió 

Es relaciona els accidents de treball amb baixa fora de la jornada laboral que ha patit cada 

col·lectiu, amb el tipus de desplaçament que es realitzava en el moment de l’accident (a peu, en 

automòbil, en motocicleta, en bicicleta o altre) i l’agent causant de la lesió, per tal de poder 

determinar mesures preventives i/o correctores encaminades a la reducció d’aquells accidents 

in itinere que es produeixen amb més freqüència a la UPC. 
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7. Anàlisi d’accidentalitat laboral per gènere 

 

Els accidents de treball amb baixa que ha sofert el personal treballador de la UPC en el període de 

referència s’analitzen segons el sexe de la persona accidentada. 

 

 

7.1. Índex d’incidència per sexe de la persona accidentada 

A partir de les dades de personal treballador en situació activa a la UPC a data 31 de desembre de 

l’any d’estudi, es calculen segons sexe: 

- L’índex d’incidència durant la jornada laboral. 

- L’índex d’incidència fora de la jornada laboral. 

- L´índex d’incidència total (suma dels dos anteriors). 

 

L’anàlisi dels índexs d’incidència per sexe indicats permet determinar qui pateix més accidents de 

treball a la UPC. 

 

 

7.2. Edat de la persona accidentada 

A partir de les dades de personal treballador en situació activa a la UPC a data 31 de desembre de 

l’any d’estudi, s’estableixen les següents franges d’edat: (18 – 29 anys) – (30 – 39 anys) – (40 – 49 

anys) – (50 – 59 anys) – (60 – 70 anys). 

 

L’anàlisi de les franges d’edat per sexe, permet determinar en quina franja d’edat es produeixen més 

accidents de treball segons sexe. 

 

 

7.3. Vinculació laboral de la persona accidentada 

A partir de les dades de personal treballador en situació activa a la UPC a data 31 de desembre de 

l’any d’estudi, per vinculació laboral, es calculen segons sexe: 

- L’índex d’incidència del PDI Funcionari 

- L’índex d’incidència del PDI Laboral 

- L’índex d’incidència del PAS Funcionari 

- L’índex d’incidència del PAS Laboral 

- L´índex d’incidència del Personal Becari 

 

L’anàlisi dels índexs d’incidència indicats permet determinar quin col·lectiu segons sexe, pateix més 

accidents de treball amb baixa a la UPC. 
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7.4. Àmbit / perfil de la persona accidentada 

El total d’accidents de treball amb baixa que ha sofert el personal treballador de la UPC en el període 

de referència, s’analitza segons el sexe i àmbit / perfil de la persona accidentada, dins el col·lectiu al 

que pertany. 

 

L’anàlisi d’aquestes dades, permet determinar en quin àmbit / perfil es produeixen més accidents de 

treball segons sexe del personal treballador de la UPC. 

 

 

7.5. Classificació de l’accident de treball 

La classificació del total d’accidents de treball amb baixa (veure el punt 5.1. Variables de l’estudi 

d’accidentalitat laboral), tant en jornada laboral com fora de la jornada laboral, que ha sofert el 

personal treballador de la UPC en el període de referència, s’analitza segons el sexe de la persona 

accidentada per determinar quin és l’accident que més s’ha produït segons la classificació establerta. 

 

 

7.6. Tipus d’accident de treball (en accidents de treball durant la jornada laboral) 

El total d’accidents de treball amb baixa durant la jornada laboral que ha sofert el personal 

treballador de la UPC en el període de referència s’analitza segons els tipus d’accident de treball 

definit (veure el punt 6.1. Taula 1), per determinar quin és el tipus d’accident de treball que més s’ha 

produït en relació al sexe de la persona accidentada. 

 

 

7.7. Tipus de desplaçament (en accidents de treball fora de la jornada laboral) 

El total d’accidents de treball amb baixa fora de la jornada laboral, s’analitza segons el tipus de 

desplaçament (a peu, en automòbil, en motocicleta, en bicicleta o altre) per determinar quin és el 

tipus de desplaçament en el que es produeixen més accidents de treball segons el sexe de la persona 

accidentada. 
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8. Procediments / Processos associats 

Procediments o processos superiors 

Procediment d’investigació d’accidents de treball a la UPC (Accidents de treball amb baixa). 

 

Procediments o processos externs relacionats 

Manual d’actuació en cas d’accident de treball de la MCSS. 

 

 

9. Normativa aplicable 

Normativa interna 

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

 
Normativa externa 

 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. 

I tota la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals desplegada a partir de l’entrada en 

vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

 
 

10. Seguiment i mesura 

 

Nom de l’indicador 1:   Accidents de treball amb baixa del personal treballador 

Descripció de l’indicador 1:  Nombre d’accidents de treball amb baixa ocorreguts en el període de 

referència, comunicats a l’SPRL 

Responsable de l’indicador 1:  SPRL 

Periodicitat indicador 1:  Anual 

 

Nom de l’indicador 2:   Índexs d’accidentalitat 

Descripció de l’indicador 2: Índex d’Incidència (II) 
Índex de Durada Mitja de les Baixes (IDMB) 

Responsable de l’indicador 2:  SPRL 

Periodicitat indicador 2:  Anual 
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Barcelona, novembre de 2017 


