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1. PRESENTACIÓ
El Pla d’actuació contra la sinistralitat laboral 2018, en empreses de la Comunitat Valenciana,
sobre la base dels sinistres laborals registrats l’any 2017 (accidents amb baixa en jornada de
treball i malalties professionals, amb baixa i sense, tancades com a malaltia professional), se
centra en les empreses que han tingut aquest tipus de sinistres en aquest any i es realitza amb
l’objectiu de conscienciar els empresaris que els sinistres laborals, encara que ocorren, es
poden evitar i, per tant, és possible reduir la sinistralitat laboral.
La Llei de prevenció de riscos laborals i les normes que la despleguen ens indiquen com és el
camí que s’ha de seguir i que s’ha d’aplicar en tots els centres de treball, tinguen sinistres o no
en tinguen. No obstant això, és evident que un pla d’actuació dissenyat per l’Administració
laboral per a reduir la sinistralitat laboral, i per l’experiència acumulada, s’ha de centrar, per
raons d’eficiència, en els centres de treball en què ocorren aquest tipus de sinistres laborals.
Pel que fa als accidents amb baixa en jornada de treball, publicats en les estadístiques del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, és un fet constatat que a partir de l’any 2000, quan es
van iniciar aquests plans d’actuació, l’índex d’incidència a la Comunitat Valenciana, amb dades
definitives, ha passat en aquest any de 9,55 accidents amb baixa en jornada de treball per cada
cent treballadors exposats, amb les contingències d’accidents i malalties professionals
cobertes, a 3,06 l’any 2017 (dades provisionals), la qual cosa representa una disminució en
l’índex d’incidència del 67,6 per cent, xifra molt significativa.
Pel que fa a les malalties professionals comunicades, registrades mitjançant els comunicats de
malaltia professional i comunicació electrònica en el sistema CEPROSS a partir de l’any 2000,
el seu nombre va passar a la Comunitat Valenciana, de 590 casos, amb un índex d’incidència
de 48 casos per cada cent mil treballadors exposats, a 3.375 casos i un índex d’incidència de
228,4 casos per cada cent mil treballadors exposats, dels quals 956 van ser tancats com EEPP
l’any 2017.
Aquest increment de les malalties professionals ve accentuat, en gran manera, pel Sistema
d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL), que detecta i comunica
possibles malalties professionals a nivell d’atenció primària. Aquest increment en el registre ens
indica que s’està diagnosticant millor l’origen d’aquestes patologies professionals, per la qual
cosa es considera que és una bona estratègia.
El Pla 2018 se centrarà en 37.546 empreses de la Comunitat Valenciana, de les quals,
almenys, hi ha algun registre d’accident de treball o una malaltia professional comunicada l’any
2017, i que acumulen en conjunt un total de 47.851 comunicats d’accident amb baixa, 7.339
comunicats d’accidents in itinere, 3.280 comunicats mitjançant el sistema CEPROSS i 96.198
comunicats d’accidents sense baixa a 31 de gener de 2018.
1.1- Criteris de classificació de les empreses i actuacions
1.1.1.- S’entendrà per sinistre a l’hora de classificar l’empresa el següent:
• Accidents amb baixa en jornada de treball (ATJT), notificats i registrats en el sistema
Delt@ amb data de baixa mèdica en el 2017 (s’exclouen els accidents sense baixa, els
accidents in itinere, pluriocupació i les recaigudes).
• Malalties professionals amb baixa i sense, tancades com a malaltia professional pel
sistema CEPROSS, amb expedient iniciat l’any 2017 (s’exclouen les recaigudes, les
tancades com a malaltia comuna, accident de treball i pendents de tancament).
• Accidentes amb baixa en jornada de treball (ATJT), notificats i registrats en el sistema
Delt@ amb data de baixa mèdica en el 2017, d’empreses de treball temporal que ha
patit l’empresa en qualitat d’empresa usuària.
1.1.2.- Criteris de classificació
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Es classifica l’empresa l’any 2018 sobre la base del total de sinistres i segons la seua gravetat,
és a dir, accidents amb baixa en jornada de treball segons el seu nombre i gravetat, i malalties
professionals amb baixa i sense tancades com a malaltia professional, amb expedient iniciat
l’any 2017.
La classificació es realitza pel nombre total dels sinistres i la seua gravetat, tal com s’ha indicat.
Per tant, s’exclouen per a la classificació les recaigudes, els accidents sense baixa, in itinere
amb baixa i aquelles malalties professionals que no hagen sigut tancades durant l’any 2017
com a malaltia professional. Aquestes són les malalties professionals comunicades tancades
com a malaltia comuna, accident de treball o pendent de tancament.

1r. CRITERI:
Segons el nombre de sinistres i índex d’incidència.
Grup A- Empreses amb tres o més sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència major o igual
que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat econòmica en
aquest mateix any.
Nivell 6.- Empreses del grup A que, a més compleixen la condició que el seu índex
d’incidència també és major o igual que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat
Valenciana.
Nivell 5.- Empreses del grup A, que a més, compleix la condició que el seu índex
d’incidència és menor que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana.
Grup B.- Empreses amb tres o més sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència menor que
l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat econòmica en
aquest mateix any.
Nivell 4.- Empreses del grup B que, a més, compleixen la condició que el seu índex
d’incidència també és major o igual que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat
Valenciana.
Nivell 3.1.- Empreses del grup B que, a més, compleixen la condició que el seu índex
d’incidència és menor que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana.
Nivell 3.0.- Empreses amb tres o més sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència menor
que la meitat de l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any.
Grup C.- Empreses amb dos sinistres l’any 2017.
Nivell 2.2.- Empreses del grup C, amb dos sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència
major o igual que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any.
Nivell 2.1.- Empreses del grup C, amb dos sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència
menor que l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any, i major o igual que la meitat d’aquest índex.
Nivell 2.0.- Empreses amb dos sinistres l’any 2017 i amb índex d’incidència menor que la
meitat de l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any.
Grup D.- Empreses amb un sinistre l’any 2017
Nivell 1.1.- Empreses amb un sinistre l’any 2017 i amb índex d’incidència igual o major
que la meitat de l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any.
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Nivell 1.0.- Empreses amb un sinistre l’any 2017 i amb un índex d’incidència inferior a la
meitat de l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat
econòmica en aquest mateix any.
Grup E.- Empreses sense sinistres l’any 2017, però en què existeix algun registre de
recaiguda d’accident en jornada de treball, accident in itinere, accident sense baixa, malaltia
professional comunicada tancada com a malaltia comuna, accident de treball, recaiguda o
pendent de tancament, o altre dins de les aplicacions Delt@ i CEPROSS.
Nivell 0.- Empreses sense sinistres l’any 2017.
2n. CRITERI:
En el cas que una empresa, siga usuària d’una ETT o no, haja patit un ATJT qualificat com a
greu, molt greu o mortal, l’empresa es classifica segons la lletra G. En els altres casos, s’indica
L.
1.2.- Informació que se subministra a l’empresa sobre la seua sinistralitat l’any de
referència
L’administració posarà a la disposició de totes les empreses, mitjançant la plataforma
telemàtica, l’informe de sinistralitat. S’hi inclou la informació sobre els accidents de treball amb
baixa mèdica en jornada de treball i malalties professionals tancades com a malaltia
professional amb baixa i sense baixa mèdica que s’han utilitzat per a la classificació final i
global de l’empresa.
A més d’aquesta informació, s’hi inclouen els accidents in itinere i els accidents sense baixa.
L’informe pot incloure fins a tres annexos, en funció de les dades disponibles i el sector de
l’empresa, amb la informació següent:
• ANNEX I. Relació d’accidents en jornada de treball amb baixa, incloses les recaigudes,
les malalties professionals comunicades, els accidents in itinere i els accidents sense
baixa dels treballadors de l’empresa.
• ANNEX II. Relació d’accidents de treball que han tingut lloc en la pròpia empresa, patits
per treballadors pertanyents a altres empreses que actuen com a contracta,
subcontracta, empresa de treball temporal (ETT) o altres, així com la relació d’accidents
de treball de treballadors de l’empresa que han tingut sinistres com a treballadors d’una
altra (pluriocupació).
• ANNEX III. Relació d’accidents de treball en què s’indica l’empresa i activitat on han
ocorregut els accidents de treball dels seus treballadors d’empresa de treball temporal,
registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica i malalties professionals
comunicades l’any 2017, per codi de compte de cotització.

2. BASES DE DADES NECESSÀRIES
1. Base de dades dels accidents amb baixa en jornada de treball, per data de baixa
mèdica l’any 2017 (Delt@).
2. Base de dades dels accidents in itinere, per data de baixa mèdica l’any 2017 (Delt@).
3. Base de dades dels accidents sense baixa, per data de baixa mèdica l’any 2017
(Delt@).
4. Base de dades de les malalties professionals comunicades l’any 2017 (són les malalties
professionals totals amb baixa i sense, CEPROSS).
5. Base de dades dels accidents amb baixa en jornada de treball amb data de baixa
mèdica l’any 2017, més les malalties professionals tancades com a malaltia professional
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l’any 2017. Aquestes bases de dades componen el col·lectiu d’empreses que
constitueixen el Pla 2018 per a la classificació final i global de les empreses.

3. INFORME ANUAL DE SINISTRALITAT DE L’EMPRESA EN EL 2017
L’informe pretén reflectir la sinistralitat de l’empresa l’any 2017, i la seua classificació final i
global en el Pla 2018, per la suma dels seus accidents amb baixa en jornada de treball (per
data de baixa mèdica en 2017) i de les malalties professionals tancades com a malaltia
professional amb baixa o sense en el 2017.
Així mateix, es reflecteix la seua classificació específica pels seus accidents amb baixa en
jornada de treball, accidents in itinere amb baixa i malalties professionals tancades com a
malaltia professional, considerant cadascun dels tipus de sinistres indicats de forma individual i
la seua gravetat.
En el cas que en els sistemes d’informació de la Generalitat Valenciana NO constaren
registres d’accidents o malalties professionals l’any 2017, s’emetrà un certificat indicantho.

4. ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA DE REFERÈNCIA
Càlcul dels índexs d’incidència de referència de l’any 2017:
 Per cadascun dels tipus de sinistres:
1. Accidents amb baixa en jornada de treball per data de baixa mèdica.
2. Malalties professionals tancades com a malaltia professional (amb baixa i sense
baixa).
3. Accidents amb baixa en jornada de treball més les malalties professionals
tancades com a malaltia professional (suma dels dos anteriors).
4. Accidents in itinere amb baixa, per data de baixa mèdica.
 Càlcul de la mitjana de l’índex d’incidència x 1.000 de la Comunitat Valenciana.
 Càlcul de la mitjana de l’índex d’incidència x 1.000 per activitats econòmiques del
CNAE-2009 a dos dígits.

5. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES EN EL PLA 2018
Classificar les empreses d’acord amb els criteris de classificació per grup A (nivells 6 i 5); grup
B (nivells 4, 3.1 i 3.0), grup C (nivells 2.2, 2.1 i 2.0), grup D (nivell 1) i grup E (nivell 0), i per
cada tipus de sinistre i segons la seua gravetat en L o G és a dir per:
1. Accidents amb baixa en jornada de treball.
2. Malalties professionals tancades com a malaltia professional.
3. Accidents in itinere amb baixa.
4. Accidents amb baixa en jornada de treball més malalties professionals tancades
com a malaltia professional.
De cadascuna de les cinc bases de dades es confeccionaran unes taules que ens indiquen el
nombre d’empreses seleccionades i de sinistres per grups, nivells i gravetat, de la Comunitat
Valenciana, províncies i total de sectors, agricultura, indústria, construcció i serveis. El grup E0
és un col·lectiu d’empreses que no ha registrat sinistres, però sí que se li facilita informe de
sinistralitat.
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CRITERIS I
ACTUACIONS
PLA 2018

Sobre la base del total de sinistres en l’empresa.
Accidents del sistema Delt@ per data de baixa mèdica l’any 2017. Malalties professionals
comunicades l’any 2017 en el sistema CEPROSS.
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL PLA 2018

1r. CRITERI

ACTUACIONS

Segons el nombre de sinistres i índex d’incidència

Índex d’incidència (I.I) relatiu 2017

TOTAL
SINISTRES
EMPRESES

I.I. mitjà de la seua activitat
econòmica
I.I.I / I.I.m CNAE

≥1
≥3

0,5< i.i < 1
<0,5
≥1

=2

0,5< i.i < 1

=1
0
2n. CRITERI

GRUP

NIVELL

GRAVETAT
(L/G)

6

-

5

-

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

SÍ

OBLIGATORI

INVASSAT

SÍ

OBLIGATORI

MÚTUES

I.I. mitjà de la Comunitat Valenciana
I.I.I / I.I.m CV

≥1
<1

A

≥1
<1

B

-

C

-

4

-

3.1

-

3.0

-

NO

VOLUNTARI

-

2.2

-

SÍ

OBLIGATORI

MÚTUES

2.1

-

SÍ

OBLIGATORI

MÚTUES
-

<0,5

-

2.0

-

NO

VOLUNTARI

>0,5

-

1.1

-

SÍ(*)

OBLIGATORI(*)

-

<0,5

-

NO

VOLUNTARI

-

-

-

Segons la gravetat dels sinistres

Declarar un ATJT de caràcter greu, molt greu o mortal

D

1.0

I

0

-

NO

VOLUNTARI

-

GRUP

NIVELL

GRAVETAT

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

-

-

G

SÍ

OBLIGATORI

INVASSAT

(*) Dirigit únicament a aquelles empreses del Grup D, NIVELL 1.1, amb índex d’incidència superior al de la meitat de
l’índex d’incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat econòmica en aquest mateix any, i que, a més,
no hagen estat en cap Grup A, B o C en els últims 5 anys. Se’ls enviarà carta i obligació de remetre el tràmit “Informe de
les activitats preventives de l’empresa”. Aquest tràmit l’hauran de presentar únicament via telemàtica a través del portal
e-INVASSAT.

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
CARTA: Carta informativa de la Directora General de Treball i Benestar Laboral i de
l’INVASSAT.
QÜESTIONARI: En funció de la classificació de l’empresa, aquesta haurà d’emplenar el
qüestionari Valoració del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa o l’Informe de
les activitats preventives de l’empresa, segons tràmits telemàtics administratius. Pot accedir a
aquests tràmits a través del web de l’INVASSAT, en www.invassat.gva.es en l’enllaç “Pla
contra la sinistralitat 2018”, o en el portal e-INVASSAT. Els qüestionaris, únicament es poden
emplenar i enviar telemàticament.
VISITES: Els tècnics de l’INVASSAT podran visitar les empreses classificades en el grup A, o
segons la seua gravetat, les del col·lectiu G. Les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social i a càrrec de quotes, visitaran les empreses amb classificació final i global dels grups B4, B-3.1, C-2.2 i C-2.1, i de gravetat L.
INFORME: Posada a disposició telemàticament, per l’Administració laboral, de l’Informe anual
de la sinistralitat de l’empresa l’any 2018(*). Aquest informe estarà disponible per a totes les
empreses dels grups A (nivells 6 i 5), B (nivells 4, 3.1 i 3.0), C (nivell 2.2, 2.1 i 2.0), D (nivell 1) i
E (nivell 0). Així mateix se’ls informa de les recaigudes d’accidents en jornada de treball,
accidents in itinere, accidents sense baixa, malaltia professional comunicada tancada com a
malaltia comuna, accident de treball, recaiguda o pendent de tancament. Igualment, s’informa
de la relació d’accidents de treball que han tingut lloc en la pròpia empresa patits per
treballadors pertanyents a altres empreses actuant com a contracta, subcontracta, ETT o
altres; relació d’accidents de treball de treballadors de l’empresa que han tingut sinistres com a

pàgina 7 de 2 0

treballadors d’una altra (pluriocupació) i únicament per a les empreses de treball temporal
inclou una relació d’accidents de treball i el lloc-empresa on han succeït.
(*) Segons la informació disponible per aquest institut, una vegada realitzades les consultes a
la base de dades Delt@ que es troben rebuts per la Laboral Provincial d'Autoritat fins a la data
que es indica a la caixa de la versió de la memòria, i a la base de dades de malalties
professionals CEPROSS amb nombre d’expedient de l’any 2017, independentment del tipus
de tancament (tancades com a malaltia professional, recaigudes, malaltia comuna, accident
de treball i pendents de tancament).

7. ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL SISTEMA DE PRL, INFORME DE LES
ACTIVITATS PREVENTIVES DE L’EMPRESA I RECERCA D’ACCIDENTS
 ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL SISTEMA DE PRL
Obligatori a totes les empreses amb classificació final i global en els nivells 6, 5, 4, 3.1, 2.2, 2.1,
i empreses amb gravetat G.
Emplenament del tràmit “Valoració del sistema de prevenció de riscos laborals de
l’empresa”, segons el model a què es pot accedir en el web de l’INVASSAT, així com
enviament telemàtic. Aquest tràmit l’hauran de presentar únicament via telemàtica a través del
portal e-INVASSAT
 INFORME DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES DE L’EMPRESA -IAPEObligatori a totes les empreses amb classificació final i global Grup D, NIVELL 1.1, i que a més
no hagen estat en els últims 5 anys en algun Grup A, B o C. Hauran d’emplenar el tràmit -IAPE“Informe de les activitats preventives de l’empresa”. Aquest tràmit ho hauran de presentar
únicament via telemàtica a través del portal i-INVASSAT.
 INVESTIGACIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
De caràcter voluntari, la investigació dels accidents de treball i malalties professionals que es
produïsquen en l’empresa podran ser posades a la disposició de l’autoritat laboral. És
convenient que es realitze una anàlisi de les causes dels accidents, seguint la metodologia de
codificació d’aquestes de l’INSHT, segons la Nota tècnica de prevenció 924 de causes
d’accidents: classificació i codificació.
El caràcter voluntari radica en la sol·licitud de remissió, amb finalitats preventives, de les
investigacions d’accidents dutes a terme en l’empresa d’acord amb el model INVAC, que es pot
descarregar del web de l’INVASSAT, així com la seua remissió telemàtica en el format i
programa requerit.

8. ACTUACIONS DE LES VISITES INVASSAT
Els tècnics de l’INVASSAT podran visitar les empreses classificades en els grups A o de
gravetat G, i formalitzaran les visites, preferentment, a les empreses classificades en el nivell 6.
Prioritzaran l’actuació pel que fa a les causes i mesures preventives dels accidents de treball.
Les empreses que compten amb instal·lacions en més d’un província, seran visitades per un
únic centre territorial de l’INVASSAT, i se seguirà el criteri, a priori, de major sinistralitat de
l’empresa segons els informes de l’INVASSAT.
Els tècnics podran documentar les causes i mesures preventives dels sinistres succeïts en
aquestes empreses, per a la seua anàlisi estadística a nivell provincial, de la Comunitat
Valenciana i per tipus sectorial, per a la qual cosa emplenaran la taula adjunta.
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9. COL·LABORACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ
Els serveis de prevenció, ja siguen aliens, propis o mancomunats han de revisar les seues
actuacions en les empreses. Col·laboraran amb totes les empreses en el compliment de les
actuacions establides en el pla i especialment a:
 Revisar el sistema de prevenció de riscos laborals i el pla de prevenció de l’empresa i
comprovar el compliment de les mesures correctores establides en la planificació
preventiva de l’empresa.
 Assessorar i/o realitzar les investigacions d’accidents i malalties professionals que es
produïsquen en l’empresa.
 Col·laborar amb les empreses en la remissió a l’INVASSAT, via telemàtica, de les
investigacions d’accidents, valoració del sistema de PRL i Informe de les activitats
preventives de l’empresa, d’acord amb els models que poden trobar en el web de
l’INVASSAT.

10. COL·LABORACIÓ DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA
SEGURETAT SOCIAL
Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i a càrrec de quotes, hauran de col·laborar
amb les empreses amb classificació final i global dels grups B-4, B-3.1, C-2.2 i C-2.1, i que són
de gravetat L, per al millor compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.
En aquesta col·laboració hauran de documentar, emplenant la taula adjunta, les causes i
mesures preventives dels accidents de treball, amb baixa i sense, que s’esdevinguen en
aquestes empreses, per a la seua anàlisi estadística a nivell provincial, de la Comunitat
Valenciana i per tipus sectorial.

Col·laboració de les mútues:
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Les activitats preventives que realitzaran les mútues, d’acord amb el que es disposa en el capítol 2 de l’Ordre
TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat
Social i per la Llei 35/2014 per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació
amb el règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, de 26 de
desembre, no podran suposar en cap cas la substitució de les empreses en el compliment de les obligacions
establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos.
Aquestes activitats generals es desenvolupen com a suport a les empreses mutualistes. Estan orientades a difondre
conclusions i recomanacions que s’obtenen de l’anàlisi i recerca de les causes i factors determinants de la
sinistralitat laboral. Per a la realització d’aquestes accions, l’activitat desenvolupada per l’equip tècnic es materialitza
en visites i assessorament a fi de reduir la sinistralitat laboral, en petites i mitjanes empreses i en sectors d’especial
incidència. Atés que un dels principals objectius de les mútues és promoure i divulgar la cultura preventiva per a
reduir la sinistralitat laboral en les empreses, aquestes actuacions de les mútues d’accidents de treball no suposen
un cost per a les empreses associades.
Quan el tècnic de la mútua visite l’empresa, assessorarà en matèria preventiva i, en particular, en referència a la
sinistralitat de l’any de referència del pla d’actuació 2018 pel que fa a accidents i malalties professionals en jornada
de treball durant l’any 2017.
Una de les actuacions versarà en la recopilació de les dades per part del tècnic de la mútua, amb finalitats
estadístiques, de les causes i mesures preventives derivades dels accidents de treball i malalties professionals.
Totes les dades seran tractades únicament amb finalitats estadístiques per part de l’INVASSAT.
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Annex A, Informe de sinistralitat detallat

INFORME DE SINISTRALITAT DE
L’EMPRESA DE L’ANY 2017 I CRITERIS
DE CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES
EN EL PLA 2018
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D

INFORMACIÓN SOBRE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
Hay tres posibilidades:
1.- “No existen registros de delegados de prevención en las direcciones Territoriales de Trabajo de la Generalitat Valenciana”
2.- “Si existen registros de delegados de prevención anteriores al año AAAA (año de referencia menos 6 años). Se considera
necesario que se promuevan y se celebren nuevas elecciones. Tribunal Constitucional Pleno, S 16-3-1989, nº 57/1989, BOE
93/1989, de 19 de abril de 1989, rec. 768/1984”
3.- “Nota: Se indican únicamente los registros posteriores a AAAA. Los registros anteriores, o bien son datos no válidos por
actualización de actas o en otros casos se ha considerado el acta “caduca” y es necesario que se promuevan y se celebren
nuevas elecciones en esos centros de trabajo. Tribunal Constitucional Pleno, S 16-3-1989, nº 57/1989, BOE 93/1989, de 19 de
abril de 1989, rec. 768/1984”
Año del acta

Id. Acta

Domicilio del centro de trabajo

Iniciales

Municipio

DNI

Id. Acta

Registro de CSS

Formación en materia de prevención
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Annex B, Certificat/Informe
registres en CEPROSS i Delt@

CERTIFICAT EMÉS PER L’INVASSAT DE
SINISTRALITAT DE L’EMPRESA DE L’ANY
2017. CERTIFICA QUE NO HI HA
REGISTRES ASSOCIATS A L’EMPRESA EN
CEPROSS NI EN Delt@
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