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QUÈ ÉS UN ACCIDENT LABORAL? 
 PÍNDOLA INFORMATIVA USTEC·STES 

 

S'entén per accident de 

treball qualsevol lesió 
corporal que la persona 

treballadora pateixi en ocasió 
o a conseqüència del treball 

que executi per compte aliè.  
Una característica  de 

l'accident és que la 

conseqüència és immediata 
en el temps. Tenim la 

seguretat del 100% de quin 
ha estat l'origen. 

 
 
 
 
 

A la direcció del centre. La 

comunicació d’accident 
laboral al ST corresponent és 

responsabilitat de la direcció 
del centre. Encara que 

l'accident no comporti baixa, 
el director o la directora té 

l'obligació de notificar-lo al 
servei territorial 

corresponent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Cal diferenciar el personal 
laboral i interí (Asepeyo o 

mútua d’accidents) del 
personal funcionari (INSS o 

mútues).  
 
 
 
 

En el cas de personal laboral o 

interí/substitut, cal aportar 

l’informe de la mútua 
d’accidents i la baixa si 

s’escau. En el cas de personal 
funcionari cal aportar 

l’informe mèdic i la baixa si 
s’escau. Amb aquesta 

documentació la direcció del 
centre ha d’emplenar el 

comunicat d’accident laboral i 
gestionar-lo. Cal fer atenció 

als terminis: accidents greus 
24 h, lleus 48 h, mortals 

immediatament.  

ASSISTÈNCIA MÈDICA 

A QUI S’HA DE 
COMUNICAR 

QUINS TRÀMITS S’HAN DE FER? 
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És molt important 

notificar-los. És probable 

que moltes vegades no 
tinguin més 

conseqüències, però 
nosaltres no som metges i 

no podem diagnosticar ni 
preveure com pot 

evolucionar cap lesió, sigui 
més o menys gran o greu. 

https://salut.sindicat.net/t

/pmf/#acc 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

QUÈ PUC FER SI NO EM RECONEIXEN 
L’ACCIDENT LABORAL? 

Sigui en el vostre centre de 
treball, o in itinere, o in 

mission o en pausa,  si la 
Mútua d’Accidents us 

denega la consideració 
d’accident laboral podeu 

presentar una reclamació 
(Mútua o Muface). També 

podeu demanar el canvi de 

contingència al vostre 
metge o metgessa de 

capçalera. No dubteu en 
contactar-nos en cas de 

problemes, bé al delegat 
d'USTEC que ve al vostre 

centre o bé als delegats de 
prevenció d'USTEC del 

vostre ST 
 

PROBLEMES AMB 
EL RECONEIXEMENT 

D'ACCIDENT LABORAL?  
Premeu l’enllaç 

 

 

PROTEGEIX-TE! 
 

MAI 

 

ALGUNA 
VEGADA 

 
SEMPRE 

 
DURANT EL CANVI D’AULA, PUGES O BAIXES 
CORRENT LES ESCALES PER ARRIBAR A TEMPS? 

   

 
PER MANCA D’ESPAI, TROBES MOTXILLES ALS 
PASSADISSOS ENTRE LES TAULES? 

   

 
TALLES PAPER AMB LA GUILLOTINA SENSE LA 
PROTECCIÓ? 

   

 
QUAN NO HI HA ESCALES DE MÀ, T’ENFILES DALT 
DE LES TAULES I CADIRES PER PENJAR COSES A 
L’AULA? 

   

TENIM CLARS ELS 
BENEFICIS DE 

COMUNICAR-LOS TOTS 
(AMB BAIXA I SENSE 

BAIXA)? 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

Full informatiu nº 144 
 

https://salut.sindicat.net/
t/accidenttreball/ 

 
Preguntes + freqüents 

 

Model de volant Asepeyo 

Model de comunicació als 

SSTT 

Reconeixement de drets 

al BOE (MUFACE) 
 

 

salut@sindicat.net 
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