Guia breu d'accidents. Instruccions per emplenar les dades de les taules
Taula de comunicat d'accidents amb baixa i producció
Centre de treball: Correspon a l'autorització o concessió minera, planta de tractament o fàbrica,
incloses fàbriques de ciment i calç.
Número de registre: Número de registre miner de l'autorització o concessió minera, planta de tractament
o fàbrica, d'acord amb el número de registre miner existent als arxius de l'autoritat minera.
Període: Trimestre i any al que correspon la declaració.
La taula de personal propi té sis files.
Nombre d'accidents amb baixa: Nombre d'accidents amb baixa mèdica ocorreguts amb motiu d'accident
laboral o malaltia professional. No s'han d'incloure les malalties comuns o accidents que no siguin de
treball.
Nombre d'accidents sense baixa: Accidents ocorreguts amb motiu dels treballs que desenvolupa i que
no hagin causat baixa mèdica.
Plantilla: Nombre de treballadors de l'autorització, concessió, planta de tractament o fàbrica en el moment
de realitzar la declaració.
Hores treballades: Nombre d'hores treballades per tots els treballadors de la plantilla a l'autorització,
concessió, planta de tractament o fàbrica.
Hores perdudes: Nombre d'hores perdudes pels treballadors amb motiu de baixes laborals causades per
accidents de treball o malalties professionals.
Malalties professionals: Nombre de treballadors a qui s'hagi diagnosticat una malaltia professional.
Producció (Tn): Producció realitzada en cada mes del període, en tones.

A les columnes s'hi disposen les dades per cadascun dels mesos del període i el total del trimestre natural.
Aquestes dades s'han de consignar per a cada mes del trimestre. Al total trimestral s'hi inclourà la suma de
tots ells, excepte en el cas del nombre de treballadors en plantilla, que haurà de ser una mitja dels tres
mesos als quals es refereix.
Per al personal contractat present a l'autorització, concessió, planta de tractament o fàbrica s'han de
recollir les mateixes dades que per al personal propi, amb les mateixes consideracions, anteriorment
exposades.

Taula de llistat d'accidents amb baixa
A la taula de llistat d'accidents amb baixa s'hi ha de reflectir el següent per a cada accident:
Data: Data en que ha ocorregut l'accident.
Hora: Hora en que ha succeït l'accident.
Lloc: Pedrera, planta de tractament o fàbrica en que s'ha produït l'accident.
Nom de l'accidentat: Nom del treballador que ha patit l'accident.
Empresa: Empresa a la qual pertany la persona accidentada, tant si és de la pròpia empresa com si
pertany a una contractada.
Descripció de l'accident: Breu descripció de l'accident, com ha ocorregut i quines conseqüències se'n
deriven.
Observacions: Observacions a la descripció o a altres aspectes de l'accident.
Causes: Causes possibles i probables que hagin intervingut o desencadenat l'accident: Actes
insegurs i condicions perilloses, segons desplegables annexos i llistats que s'adjunta.
Classificació mèdica: Qualificació en lleu, greu o mortal de l'accident, des del punt de vista mèdic.
Dies de baixa: Dies de baixa com a conseqüència de l'accident laboral o malaltia professional.
En el cas que la baixa laboral sobrepassi el trimestre reportat, s'haurà de consignar en l'anterior i/o el
següent aquesta circumstància, a l'apartat d'observacions.
Jornades perdudes: Jornades perdudes com a conseqüència de l'accident laboral o malaltia professional,
afegint a les jornades reals, les corresponents segons taula de Jornades perdudes que s'adjunta, si és el
cas.

Aquests documents s'hauran de trametre en els 10 dies posteriors al venciment del trimestre
natural de l'any en curs, a través del tràmit electrònic (http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Activitat-minera.-Comunicats-de-voladures-realitzades-a-les-explotacions ) habilitat a aquest efecte a
Canal Empresa.
S'haurà de presentar un comunicat per a cada explotació, planta de tractament o
fàbrica de la que sigueu director facultatiu responsable.
La manca de presentació d'aquestes dades podrà ser motiu d'incoació d'un expedient sancionador,
d'acord amb el que estableix la Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE SM 03.1.01 "Actuacions en
cas d'accidents" que desenvolupa el Capítol III del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat
Minera, aprovat per Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril.

Taula de jornades perdudes
Les jornades perdudes es determinaran sumant a les corresponents les incapacitats temporals, les
incapacitats permanents i morts, calculades segons l'escala o barem d'equivalència segons Ordre del
Ministeri de Treball de 16-01-1940 (BOE de 29-1-40).
Naturalesa de la lesió
Mort
Incapacitat permanent absoluta
Incapacitat permanent total
Pèrdua d'un braç per sobre del colze
Pèrdua d'un braç pel colze o per sota
Pèrdua de la mà
Pèrdua o invalidesa permanent del polze
Pèrdua o invalidesa permanent d'un dit qualsevol
Pèrdua o invalidesa permanent de dos dits
Pèrdua o invalidesa permanent de tres dits
Pèrdua o invalidesa permanent de quatre dits
Pèrdua o invalidesa permanent del polze i un dit
Pèrdua o invalidesa permanent del polze i dos dits
Pèrdua o invalidesa permanent del polze i tres dits
Pèrdua o invalidesa permanent del polze i quatre dits
Pèrdua d'una cama per sobre el genoll
Pèrdua d'una cama pel genoll o per sota
Pèrdua del peu
Pèrdua del peu o invalidesa permanent del dit gros o
de dos o més dits del peu
Pèrdua de la vista (un ull)
Ceguesa total
Pèrdua de l'oïda (un sol)
Sordesa total

%
Incapacitat

Jornades
perdudes

100
100
75
75
60
50
10
5
12,5
20
30
20
25
33,5
40
75
50
40

6000
6000
4500
4500
3600
3000
600
300
750
1200
1800
1200
1500
2200
2400
4500
3000
2400

5

300

30
100
10
50

1800
6000
600
3000

Llistat de causes immediates. Actes insegurs i condicions insegures
Causes immediates
Actes insegurs
1. Operar equips sense autorització
2. No senyalar o advertir
3. Error en assegurar adequadament
4. Operar a velocitat inadequada
5. Posar fora de servei els dispositius de
seguretat
6. Eliminar els dispositius de seguretat
7. Fer servir equip defectuós
8. Fer servir els equips de forma incorrecta

9. Utilitzar inadequadament o no utilitzar
l'equip de protecció personal
10. Instal·lar la càrrega de forma incorrecta
11. Emmagatzemar de manera incorrecta
12. Aixecar objectes de manera incorrecta
13. Adoptar una postura inadequada per a
fer la feina
14. Fer el manteniment dels equips mentre
estiguin en marxa
15. Fer bromes pesades
16. Treballar sota la influència de l'alcohol
17. Falta de coordinació en operacions
conjuntes.

Condicions perilloses
1. Proteccions inadequades.
2. Equips de protecció inadequats o
insuficients.
3. Eines, equips o materials defectuosos.
4. Espai limitat per a sortir-se'n.
5. Sistemes d'advertència insuficients.
6. Perill d'explosió o incendi.
7. Ordre i neteja deficients en el lloc de
treball.
8. Condicions ambientals perilloses: gasos,
pols, fums, emanacions metàl·liques,
vapors.
9. Exposicions a soroll.
10. Exposicions a radiacions.
11. Exposicions a temperatures altes o
baixes.
12. Il·luminació excessiva o deficient.
13. Ventilació insuficient.

