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PROCEDIMENT DE GESTIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL D’APLICACIÓ A LES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS ADSCRITS A L’ÒRGAN DE GESTIÓ DEL COMPLEX 
EDUCATIU DE TARRAGONA 

 

COMUNICACIÓ I GESTIÓ DELS ACCIDENTS LABORALS: 

 La treballadora o el treballador accidentat lleu ha de comunicar els fets als seus companys 
directes i ell o aquests al comandament directe o al gerència. 

 Per a accidents lleus, es disposa del servei d’infermeria, que faran la primera atenció i cura i 
gestionaran la derivació a la mútua d’accidents. 

 Per accidents greus, els responsables de la treballadora o treballador, avisaran a Asepeyo, 
telèfon 977  i al servei d’emergències mèdiques 112, així com al gerent. 

 Per als accidents en els que la infermeria faci la primera assistència, en el procés d’anamnesis, o 
procés d’exploració clínica per part del personal d’infermeria mitjançant l’interrogatori 
s’identificarà de l’accidentada, accidentat, la informació relativa a les dolències i es cercarà la 
informació retrospectiva de les condicions de treball que han comportat el dany. Es important 
poder recollir la següent informació des de infermeria en una fase inicial i des del responsable de 
la unitat i gerència:  

o Dades del l’accidentat 
o Lloc 
o Hora 
o Testimonis 
o Tasca que realitzava 
o Causes de l’accident 

 Materials que treballava 

 Ambient del lloc de l’accident 

 Factor individuals 

 Aspectes relatius a l’organització del treball 

 Nom comandament 

 Nom dels companys directes de treball 

 El personal d’infermeria gestionarà la derivació a la mútua d’accident, mitjançant el volant de 
derivació o d’altres. 

 La documentació recollida a la anamnesis, es comunicarà al cap de la unitat i al gerent, a 
excepció de la informació relativa a la salut, que només podrà disposar el personal competent de 
salut del Servei de Prevenció Propi o qui per competències disposi la normativa sectorial. 

 Infermeria a partir de la informació recollida a l’anamnesi complimentarà el comunicat d’accident 

 Infermeria facilitarà a la treballadora o treballador el formulari de declaració responsable, per tal 
que la treballadora, treballador l’empleni i signi i el retorni a la infermeria o directament a la 
tècnica de gestió de recursos humans de gerència. 

 El gerent signa el comunicat d’accident . 

 La tècnica de gestió comunica als Serveis Territorials per evalisa a les persones designades els 
documents: 

o Full derivació asepeyo emplenat i signat per infermeria o en el seu defecte pel cap 
d'unitat o gerent. 

o Comunicat d'accident signat pel gerent 
o Declaració responsable signat/da pel treballador/a 
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GESTIÓ DE LES INVESTIGACIONS DELS ACCIDENTS LABORALS: 

  
Per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, es facilita a la gerència la documentació següent: 

 Investigació de l'accident 

 Mesures d'empresa 

 Mesures de treballador 

El gerent amb coordinació amb el o la responsable d’unitat, es planificarà les mesures preventives 
adoptar, a partir de la investigació de l’accident feta per part del servei de Prevenció. S’acompanya model 
a l’annex 1. 
 

Registre de la implementació d’accions materials o organitzatives derivades d’accidents o incidents 
a l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona 

Data accident  

Treballador/a afectat  

Espai accident  

Data investigació accident  

  

Mesura preventiva, descripció Descripció mesures 
preventives a implementar, 
amb data de planificació 

Revisió, data Signatura 

    

 
El gerent, amb la voluntat d’integrar la prevenció de riscos laborals a totes les activitats, processos i 
procediments, un cop analitzades les mesures proposades des del servei de prevenció i amb 
l’assessorament dels tècnics, responsable de la unitat afectada i els treballadors i si ho consideren els 
delegats de prevenció dels sindicats, es definirà:  

 La Planificació de les mesures preventives adoptar, ja siguin de tipus materials, organitzatives, 
amb identificació dels terminis d’execució i comprovació. 

 Es comunicarà a la treballadora o treballadora accidentat la investigació de l’accident rebuda i les 
mesures de prevenció proposades pel servei de prevenció per a la treballadora o treballador, 
amb les que defineixi implementar la gerència. 

Es voluntat del gerent investigar qualsevol dany a la salut per accident per esbrinar les causes, les quals 
poden ser de tipus: material, per mal funcionament de maquinaria o per una mala organització de la feina, 
etc... 
 
Els incidents, actes on només hi ha danys materials, però que poden donar lloc a accidents del treball, 
seran objecte d’investigació i planificació d’accions de millora dels llocs de treball. 
 
Les treballadores i treballadors del OGCET son part activa en la prevenció dels accidents, es per això que 
cal: 

 Planificar els treballs, identificar les eines, materials i els equips de protecció i mesures 
preventives adoptar. 

 Revisar i fer els manteniments preventius dels equips i eines de treball,  

 Es important consultar en la utilització d’equips de treball les recomanacions dels manuals d’ús 
dels fabricants, dosificar correctament els productes. 

 Cal promoure actituds de seguretat activa i suport per part dels responsables per crear 
condicions de treball saludables. 

 

El gerent de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (e.f) 
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Annex 1.  

Registre de la implementació d’accions materials o organitzatives derivades d’accidents o incidents a l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona 

Data accident  

Treballador/a afectat  

Espai accident  

Data investigació accident  

  

Mesura preventiva, descripció Descripció mesures preventives a 
implementar per part de la gerència, amb 
data de planificació 

Revisió, data Valoració eficàcia  i 
signatura dels responsable 
de comprovació mesures 
implementades 
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