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QUÈ ÉS UN ACCIDENT DE TREBALL?
Tota lesió corporal patida en ocasió o per conseqüència del treball que s'executa per
compte d'altre.
Pot ser:
In itinere, ocorregut en anar o tornar al lloc de treball.
In mision, fora del centre de treball habitual.
Com a conseqüència de l'exercici de càrrec electe de caràcter sindical.
Malalties intercurrents d'accidents laborals anteriors.

PASSOS A FER
Comunica-ho immediatament a l'empresa i, simultàniament, a la delegada o al
delegat de prevenció.
L'empresa et deriva a la mútua. Sol·licita comunicat d'assistència i fes-li una
foto abans de entregar-lo.
En cas que pugues seguir treballant és important que quede constància de
quan va succeir perquè, si es produeix baixa posterior, es reconega com a
laboral.
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I SI TENS UN ACCIDENT I L'EMPRESA NO ET
DERIVA A LA MÚTUA?
Igualment has d'acudir a la mútua i demanar justificant de la denegació
d'assistència.
Sol·licita full de reclamacions.
Acudeix al teu centre de salut per iniciar procés d'incapacitat temporal.

I SI LA MÚTUA NO RECONEIX EL TEU ACCIDENT
COM A LABORAL?
Demana que t'indiquen per escrit els motius.
Acudeix a atenció primària a pel comunicat de baixa.
Guarda la documentació de l'empresa, de la mútua o l'informe mèdic que
reflectisca el resultat de la lesió.
Si hi ha hagut algun testimoni, sol·licita-li declaració jurada.
Després, realitza la determinació de la contingència davant l'INSS i possible
denúncia davant Inspecció.
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I SI L'ACCIDENT HA OCORREGUT PER FALTA DE
MESURES PREVENTIVES?
Pots denunciar davant la Inspecció de Treball i sol·licitar
el recàrrec de les prestacions. Això suposa que
l'empresa infractora haurà de pagar-te entre un 30 % i
un 50 % de la base reguladora durant tot el període de
baixa.
Pregunta a la teua delegada o delegat de prevenció i
informa't en CCOO PV sobre com denunciar
(963 882 136 o ccoopv@pv.ccoo.es)
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