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1. PRESENTACIÓ
El Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2020 en empreses de la Comunitat Valenciana, basant-se
en els sinistres laborals registrats l'any 2019 (accidents amb baixa en jornada de treball i malalties
professionals amb i sense baixa 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
l’empresariat 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 seues normes de desplegament ens indiquen com és el camí
que hem de seguir i ha d'aplicar-se en tots els centres de treball, tinguen o no tinguen sinistres. 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 on 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 2.80 l'any 2019 (dades provisionals), la
qual cosa representa una disminució en l'índex d'incidència del 70.7 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 5.355 casos i un índex d'incidència de 285,7 casos per cada cent mil
treballadors exposats. De totes les incidències, 3.138 van ser tancades com a malaltia professional l'any
2019.
Aquest increment de les malalties professionals ve accentuat en gran manera pel Sistema d'Informació
Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL), el qual detecta i comunica possibles malalties
professionals en l’àmbit d'atenció primària. Aquest increment en el registre ens indica que s'estan
diagnosticant millor l'origen d'aquestes patologies professionals, i per això es considera que és una bona
estratègia.

2. BASES DE DADES NECESSÀRIES
1. Base de dades dels accidents amb baixa en jornada de treball, per data de baixa mèdica l'any
2019 (Delt@).
2. Base de dades dels accidents in itinere, per data de baixa mèdica l'any 2019 (Delt@).
3. Base de dades dels accidents sense baixa, per data de baixa mèdica l'any 2019 (Delt@).
4. Base de dades de les malalties professionals comunicades l'any 2019 (són les malalties
professionals totals amb i sense baixa, CEPROSS).
5. Base de dades dels accidents amb baixa en jornada de treball amb data de baixa mèdica l'any
2019 més les malalties professionals tancades com a malaltia professional l'any 2019. Aquestes
bases de dades conformen el col·lectiu d'empreses que constitueixen el Pla 2020 per a la
classificació final i global de les empreses.

3. INFORME ANUAL DE SINISTRALITAT DE L'EMPRESA EN EL 2019
L'informe pretén reflectir la sinistralitat de l'empresa l'any 2019 i la seua classificació final i global en el
pla 2020, per la suma dels seus accidents amb baixa en jornada de treball (per data de baixa mèdica en
2019), les malalties professionals tancades com a malaltia professional amb o sense baixa i accidents
amb baixa d’ETT en el 2019.
Així mateix es reflecteix la seua classificació específica pels seus accidents amb baixa en jornada de
treball, accidents in itinere amb baixa, accidents d’ETT amb baixa i malalties professionals tancades com
a malaltia professional, considerant cadascun dels tipus de sinistres indicats de manera individual i la
seua gravetat.
Addicionalment s’informa sobre els delegats de prevenció i comités de seguretat i salut, així com els
concerts actius i vigents amb serveis de prevenció aliens de les empreses.
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En cas que en els sistemes d'informació de la Generalitat Valenciana NO consten registres
d'accidents o malalties professionals l'any 2019, s'emetrà un certificat indicant-lo.

4. ÍNDEXS D'INCIDÈNCIA DE REFERÈNCIA
Càlcul dels índexs d'incidència de referència de l'any 2019:
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 de les dos anteriors).

4. Accidents in itinere amb baixa, per data de baixa mèdica.
Càlcul de l'índex d'Incidència x 1.000 mitjà de la Comunitat Valenciana
Càlcul de l'índex d'incidència x 1.000 mitjà per activitats econòmiques del CNAE-2009 a dos
dígits.

5. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES EN EL PLA 2020
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 1.1 i 1.0) 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 a qui sí que es facilita informe de sinistralitat.

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
CARTA: Carta informativa del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i director de
l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
QÜESTIONARI: En funció de la classificació de l'empresa en els últims quatre anys, aquesta haurà
d'emplenar el qüestionari de valoració del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa, mòdul
específic de Trastorns Musculoesquelètics, TME, informe de les activitats preventives de l'empresa,
segons tràmits telemàtics administratius o un particular per a treballadors autònoms. Pot accedir a
aquests tràmits a través de la web de l’INVASSAT, en www.invassat.gva.es en l'enllaç Pla contra la
sinistralitat 2020, o en el portal i-INVASSAT. Els qüestionaris únicament es poden emplenar i enviar
telemàticament, excepte el d'autònoms.
VISITES: Personal tècnic de l'INVASSAT podrà 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 amb càrrec a
quotes visitaran les empreses amb classificació final i global dels grups B-4, 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 2020(*). 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 1.1 i 1.0) i E (nivell 0). Així
mateix se'ls informa de les recaigudes d'accidents en jornada de treball, accidents in itinere, accidents
sense baixa, o 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
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lloc en la mateixa empresa en treballadors pertanyents a altres empreses que actuen com a contracta,
subcontracta, ETT o unes altres, relació d'accidents de treball de treballadors de l'empresa que han
tingut sinistres com a treballadors d'una altra empresa (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 realitzada la consulta a la base de
dades Delt@ que es troben recepcionades per l'autoritat laboral provincial fins a la data que s'indica en
el caseller de la versió de l’informe, i a la base de dades de malalties professionals CEPROSS amb
número d'expedient de l'any 2019 i independentment del tipus de tancament (tancades com a malaltia
professional, recaigudes, malaltia comuna, accident de treball i pendents de tancament).

CRITERIS I
ACTUACIONS
PLA 2020

Sobre la base del total de sinistres en l'empresa.
Accidents del sistema Delt@ per data de baixa mèdica l'any 2019. Malalties professionals
comunicades l'any 2019 en el Sistema CEPROSS.
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL PLA 2020

1r CRITERI

TOTAL
SINISTRES
EMPRESES

Índex d'incidència (I.I) relatiu 2019
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

=1
0
2n CRITERI

0,5< i.i < 1

GRUP

NIVELL

GRAVETAT
(L/G)

6

-

5

-

4

-

3.1

-

3.0

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

SI

OBLIGATORI

INVASSAT

SI

OBLIGATORI

MÚTUES

-

NO

VOLUNTARI

-

2.2

-

SI

OBLIGATORI

MÚTUES

2.1

-

SI

OBLIGATORI

MÚTUES

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

≥1
<1

A

≥1
<1

B

-

C

-

<0,5

-

2.0

-

NO

VOLUNTARI

-

-

-

1.1

-

SI(1)

OBLIGATORI(1)

-

-

-

-

-

Segons la gravetat dels sinistres

Declarar un ATJT de caràcter greu, molt greu o mortal
3r CRITERI

ACTUACIONS

Segons el nombre de sinistres i índex d'incidència

Dirigit a autònom sense assalariats (2)

Declarar dos o més sinistres en l'exercici de referència

D

NO

VOLUNTARI

-

E

1.0
0

-

NO

VOLUNTARI

-

GRUP

NIVELL

GRAVETAT

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

-

-

G

SI

OBLIGATORI

INVASSAT

GRUP

NIVELL

GRAVETAT

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

-

-

-

SI

OBLIGATORI

-

(1) Dirigit únicament a aquelles empreses del Grup D, NIVELL 1, amb índex d'incidència superior al de la meitat que l'índex d'incidència
mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua activitat econòmica en aqueix mateix any, i que a més no hagen estat en els últims quatre
anys en algun grup, A, B o C. Se'ls remetrà una carta i l’obligació de remetre en el termini de sis mesos l’“informe de les activitats
preventives de l'empresa”, IAPE. Aquest tràmit l'haurà de presentar únicament per via telemàtica a través del portal i-INVASSAT.
(2) En cas que una persona autònoma amb personal assalariat s’emmarque en algun grup, serà considerada a l'efecte del pla com
una empresa, i haurà de realitzar els tràmits que li corresponguen i no el de persones autònomes sense personal assalariat.
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7. QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ DEL SISTEMA DE PRL I INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS


MÒDUL GENERAL. VALORACIÓ DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
(MG)
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 i que no hagen estat en els últims cinc anys en aquests nivells i no hagen
tingut un accident greu.
Emplenament del tràmit Mòdul general (MG) Valoració del Sistema de Prevenció de Riscos
Laborals de l’Empresa, segons el model que es pot accedir en la web de l'INVASSAT, així com
enviament telemàtic. Aquest tràmit l'hauran de presentar únicament per via telemàtica.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20108&version=amp
 MÒDUL ESPECÍFIC: TRASTORNS MUSCULOESQUELÈTICS. (TME)
Obligatori per 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 i que hagen estat algun dels últims cinc anys en aquests nivells o hagen tingut
un accident greu.
Emplenament del tràmit Mòdul específic: trastorns musculoesquelètics. (TME), segons el model a
què es pot accedir en la web de l'INVASSAT, així com enviament telemàtic. Aquest tràmit l'hauran de
presentar únicament per via telemàtica.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20708&version=amp
 INFORME DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES DE L'EMPRESA -IAPE Obligatori a totes les empreses amb classificació final i global Grup D, NIVELL 1.1, i que a més no hagen
estat en els últims cinc anys en algun grup, A, B o C. hauran d'emplenar el tràmit –IAPE– informe de
les activitats preventives de l'empresa. Aquest tràmit l'hauran de presentar únicament per via
telemàtica.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19439&version=amp



INVESTIGACIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
L'empresa té l'obligació de realitzar una investigació dels accidents de treball i malalties professionals
que es produïsquen en l'empresa. En aquesta investigació es deu determinar les causes que ho han
provocat mitjançant una anàlisi exhaustiva. Per a això, es recomana que se seguisca les metodologies
indicades en les Notes Tècniques de Prevenció, “NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes:
procedimiento” i “NTP 924: “Causas de accidentes: clasificación y codificación”, de l'Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST).
8. ACTUACIONS DE LES VISITES INVASSAT
El personal tècnic de l'INVASSAT podrà 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, prioritzant
l'actuació en referència a les causes i mesures preventives dels accidents de treball.
Les empreses que compten amb instal·lacions en més d'una província seran visitades per un únic centre
territorial de l'INVASSAT, seguint el criteri, a priori, de major sinistralitat de l'empresa segons els informes
de l'INVASSAT.
El personal tècnic podrà documentar les causes i mesures preventives dels sinistres succeïts en
aquestes empreses per a analitzar-los estadísticament a escala provincial, de la Comunitat Valenciana i
per tipus sectorial.
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 en:
 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.
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 Assessorar i/o realitzar les investigacions d'accidents i malalties professionals que es produïsquen
en l'empresa.
 Col·laborar amb les empreses en la realització dels tràmits administratius sol·licitats per la direcció
General de Treball i l’INVASSAT. Mòdul general (MG), trastorns musculoesquelètics (TME) i
informe de les activitats preventives de l'empresa (IAPE)
10. COL·LABORACIÓ DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL
Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i amb càrrec a 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 les causes i mesures preventives dels accidents de
treball amb i sense baixa succeïts en aquestes empreses per a la seua anàlisi estadística a escala
provincial, de la Comunitat Valenciana i per tipus sectorial.
Col·laboració de les mútues:
Les activitats preventives a realitzar per 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 investigació 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. Ja 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 o la tècnica 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 2020, accidents i malalties professionals en jornada de treball durant l'any 2019.
Una de les actuacions versarà en la recopilació de les dades per part del tècnic o la tècnica de la mútua, amb finalitats estadístiques, de les causes i
de les mesures preventives derivades dels accidents de treball i malalties professionals.
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ANNEX A: MODEL DE CARTA DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL,
BENESTAR I SEGURETAT LABORAL
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
C/ València, 32. 46100 Burjassot (València)
Tel. 963 424 447 Fax. 963 424 498

<RAZON_SOCIAL>
<DIRECCION>
<CP> <MUNICIPIO>
<PROVINCIA>

Valencia, 25 de febrer de 2020
Sr./Sra. director/a,
A fi d’aconseguir la millora de les condicions de treball i elevar el nivell
de protecció de la seguretat i salut del personal que treballa en les
empreses, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per mitjà del seu organisme cientificotècnic
(INVASSAT, Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball), ha
elaborat el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2020, dirigit a
empreses amb alt índex d'incidència o gravetat de la Comunitat
Valenciana, consensuat pels agents econòmics i socials.
D’acord amb la informació disponible en aquesta direcció general, en la
seua empresa es van registrar l’any 2019 tres o més sinistres laborals,
amb un índex d’incidència major o igual a la mitjana de la seua activitat
econòmica, o va declarar, almenys, un accident de treball en jornada de
treball qualificat com a greu, molt greu o mortal. Per això, la seua
empresa ha sigut classificada en el grup A o G.
A peu de pàgina li mostrem una taula amb els tràmits obligatoris a
realitzar per part de la seua empresa abans del pròxim 15 d’abril.
Considerem oportú que vosté, en col·laboració amb la representació del
personal i el seu servei de prevenció, revise la situació del sistema de
prevenció de riscos laborals de la seua empresa.
Igualment, si desitja més informació del Pla d'actuació contra la
sinistralitat laboral 2020 pot consultar-la en el lloc web
www.invassat.gva.es
D’acord amb el Pla aprovat, personal tècnic de l’INVASSAT podrà visitar
la seua empresa en els pròxims mesos a fi d’efectuar el seguiment de la
seua acció preventiva, per a la qual cosa prèviament es posaran en
contacte amb vosté.
Li recordem que, segons l'article 18 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les
entitats col·laboraran amb l'Administració en els termes previstos en la
llei que en cada cas siga aplicable, i mancant previsió expressa,
facilitaran a l'Administració els informes, inspeccions i altres actes
d'investigació que requerisquen per a l'exercici de les seues
competències. En el cas de no realitzar els tràmits obligatoris referits a
peu de pàgina, es comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social als efectes oportuns. Disposarà d'aquesta comunicació a partir
del 15 de març de 2020 en la Carpeta ciutadana.
https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html
Reba una salutació cordial.

Valencia, 25 de febrero de 2020
Sr./Sra. director/a,
Para mejorar las condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección
de la seguridad y salud del personal que trabaja en las empresas, la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, a través de su organismo científico-técnico (INVASSAT,
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo), ha elaborado
el Plan de actuación contra la siniestralidad laboral 2020, para
empresas con alto índice de incidencia o gravedad de la Comunitat
Valenciana, consensuado por los agentes económicos y sociales.
De acuerdo con la información disponible en esta dirección general, en
su empresa se registraron en el año 2019 tres o más siniestros
laborales, con un índice de incidencia mayor o igual a la media de su
actividad económica, o declaró, al menos, un accidente de trabajo en
jornada de trabajo calificado como grave, muy grave o mortal. Por ello,
su empresa ha sido clasificada en el grupo A o G.
A pie de página le mostramos una tabla con los trámites obligatorios a
realizar por parte de su empresa antes del próximo 15 de abril.
Consideramos oportuno que usted, en colaboración con la
representación del personal y su servicio de prevención, revise la
situación del sistema de prevención de riesgos laborales de su empresa.
Igualmente, si desea más información del Plan de actuación contra la
siniestralidad laboral 2020 puede consultarla en la página web
www.invassat.gva.es
De acuerdo con el plan aprobado, personal técnico del INVASSAT podrá
visitar su empresa los próximos meses para hacer un seguimiento de su
acción preventiva, para lo que antes se pondrán en contacto con usted.
Le recordamos que, según el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, las entidades colaborarán con la Administración en los
términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta
de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes,
inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el
ejercicio de sus competencias. En el caso de no realizar los trámites
obligatorios referidos a pie de página, se pondrá en conocimiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.
Dispondrá de esta comunicación a partir del 15 de marzo de 2020 en la
Carpeta ciudadana https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html
Reciba un cordial saludo.

Gustavo José Gardey Cardona
Director general de Treball,
Benestar y Seguretat Laboral

Classificació de l'empresa en el Pla 2020 a 31 de gener de 2020

<CLASSIFICACIÓ>

Província: <PROVÍNCIA>

Tràmits telemàtics obligatoris a realitzar amb caràcter seqüencial:
1) Descarregar l'informe de sinistralitat

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17962&version=amp

2) Realitzar el tràmit <MG o TME>

<URL_TRÀMIT>
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ANNEX B: INFORME DE SINISTRALITAT

DE L'EMPRESA ANY 2019 I CRITERIS
DE CLASSIFICACIÓ DE LES
EMPRESES EN FUNCIÓ DEL SEU
ÍNDEX D'INCIDÈNCIA I GRAVETAT
PLA 2020
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INFORME ANUAL DE SINISTRALITAT LABORAL L'ANY 2019 DE:

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) li adjunta l'informe anual
de la sinistralitat en la <seua empresa> / <VOSTÉ (persona autònoma sense personal
assalariat), d'acord amb les dades declarades en els comunicats dels accidents de treball i
de les malalties professionals (MMPP) registrades l'any 2019, així com la seua classificació
en el Pla d'actuació 2020, tràmit telemàtic a realitzar i ubicació d'aquest. Tot això va ser
consensuat pels agents econòmics i socials en el Consell General de l'INVASSAT el dia 21
de novembre de 2019.
CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA EN EL PLA GRUP-NIVELL-GRAVETAT
2020 a 31 de gener de 20XX
TRÀMIT TELEMÀTIC A REALITZAR
(MÒDUL GENERAL, TME, IAPE,
AUTÒNOM o cap)
Localitzador de recursos Uniforme -URLIndique el que no és procedent

Codi *CSV (Codi de Verificació Segur)

<NOM O RAÓ SOCIAL>
CIF: <CIF>

<vinculat al fet que isca en
funció de si l'empresa té
annexos>

L’informe inclou la següent documentació:
INFORME ANUAL PROVINCIAL DE LA SINISTRALITAT LABORAL DE L'EMPRESA l'any 2019
ANNEX I. Relació d'accidents en jornada de treball amb baixa, incloent-hi les
recaigudes, malalties professionals comunicades, accidents in itinere i accidents
sense baixa de personal de la seua empresa.
ANNEX II. Relació d'accidents de treball que han tingut lloc en la mateixa empresa
en treballadors pertanyents a altres empreses actuant com a contracta,
subcontracta, empresa de treball temporal (ETT) o unes altres, així com la relació
d'accidents de treball de treballadors/ores de l'empresa que han tingut sinistres
com a treballadors/ores d'una altra (pluriocupació).
ANNEX III. Relació d'accidents de treball en la qual s'indica l'empresa i l’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 2019, per codi de compte de cotització.
CRITERIS I ACTUACIONS DEL PLA D'ACTUACIÓ 2020
TERMINOLOGIA I ABREVIATURES

Burjassot, DD <> d mmmmm <> de AAAA <> (mateixa data que la de les cartes)

Gustavo José Gardey Cardona
Director general de l'Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball
C/ València, 32 - 46100 Burjassot (València), tel: 963 424 447 fax: 963 424 498 correu electrònic: secretaria.invassat@gva.es
<núm. de pàgina>/<total pàgines>
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INFORME ANUAL DE LA SINISTRALITAT LABORAL DE L'EMPRESA L'ANY
AAAA A LA PROVÍNCIA D'ALACANT / CASTELLÓ / VALÈNCIA
A

DADES GENERALS A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ

REFERÈNCIA:
Veure X a
DD/MM/AAAA
Codi postal:

Nom o raó social:
Adreça postal:
Ciutat:

Província:

CIF o NIF:
B

CNAE-2009 Principal (2 dígits):

Plantilla anual (b):

NOMBRE DE SINISTRES I ÍNDEXS D'INCIDÈNCIA x 1.000 EN
L'EMPRESA
Nombre de sinistres
ANY
AAAA
Lleus

Greus /
Molt
Greus

Mortals

AT amb baixa en
jornada de treball

Malalties
professionals

Totals
(a)

Índex
d'incidència
de l’mpresa
x1.000
(a x 1.000 / b)

C

Nre. de CCC:.

CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA EN EL PLA 2020 EN RELACIÓ AMB
LA MITJANA DE LA SINISTRALITAT DE LA SEUA ACTIVITAT
ECONÒMICA I LA MITJANA DE LA COMUNITAT DURANT 2019

Índexs d’incidència de referència en 2019
Mitjana de la seua
activitat econòmica.
I.I.m CNAE 2009 x 1.000

Mitjana de la
Comunitat
I.I.m CV x 1.000

Classificació de l’empresa en el
Pla 2020

GRUP

NIVELL

GRAVETAT

-

Malalties
professionals
tancades com a
malaltia professional

-

-

-

-

Sinistres d’ETT
TOTAL
SINISTRES
Sinistres
CONTRACTA/
SUBCONTRACTA

Informació sobre
accidents in itinere

-

Informació sobre
accidents sense
baixa

-

HISTÒRIC D'ANYS
ANTERIORS
Pla 2019

G-N-g

Pla 2018

G-N-g

Pla 2017

G-N-g

Pla 2016

G-N-g

-

CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA EN EL PLA 2020 SOBRE LA BASE DEL TOTAL DE SINISTRES, ÉS A DIR,
ACCIDENTS AMB BAIXA EN JORNADA DE TREBALL, MALALTIES PROFESSIONALS DE L'ANY i
ACCIDENTS D’ETT EN EL 2019
Tancament de
l'informe.

31/01/2020

30/04/2020

31/07/2020

31/10/2020

Només en el cas de modificacions

GRUP:
NIVELL:
GRAVETAT: (L,G) el camp és L o G

A.T. lleus / A.T. greus / A.T. Mortals / malalties prof.
Diagrama de barres que mostra el nombre d'accidents lleus / greus /
mortals en els últims cinc anys
Sinistres en jornada de treball per gravetat (baixa)

Total sinistres / Sector / CV
Diagrama de línies que mostra l'evolució de l'índex d'incidència
del sector en el qual es troba l'empresa, la Comunitat Valenciana
i el de l'empresa en els últims cinc anys
Evolució de l'índex d’incidència
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D

INFORMACIÓ SOBRE DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT
Hi ha tres possibilitats :
1. “No existeixen registres de delegats de prevenció en les direccions territorials de Treball de la Generalitat Valenciana.”
2. “Sí que existeixen registres de delegats de prevenció anteriors a l'any AAAA (any de referència menys sis anys). Es
considera necessari que es promoguen i se celebren noves eleccions. Tribunal Constitucional Ple, S 16-3-1989, núm.
57/1989, BOE 93/1989, de 19 d'abril de 1989, rec. 768/1984.”
3.- “Nota: S'indiquen únicament els registres posteriors a AAAA. Els registres anteriors, o bé són dades no vàlides per
actualització d'actes o en altres casos s'ha considerat l'acta “caduca” i és necessari que es promoguen i se celebren noves
eleccions en aqueixos centres de treball. Tribunal Constitucional Ple, S 16-3-1989, núm. 57/1989, BOE 93/1989, de 19 d'abril
de 1989, rec. 768/1984.”
Any de l'acta

Domicili del centre de treball

Id. acte.

E

Inicials

Municipi

DNI

Id. acta

Registre de CSS

Formació en matèria de prevenció

INFORMACIÓ SOBRE CONCERTS ACTIUS I VIGENTS AMB SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIENS -SERPA-

Hi ha dues possibilitats:
1. “No existeixen registres de concerts actius i vigents amb serveis de prevenció aliens en l'aplicació SERPA o notificats a
l’INVASSAT a data 31/01/20XX amb centres de treball associats a aquesta província (cal indicar la província; només pot ser
Alacant, Castelló o València).”
Nota: En cas que les dades no siguen correctes, consulte el servei de prevenció alié que haja concertat les activitats preventives perquè
modifique o actualitze les dades en l'aplicació SERPA.

2. “En cas que sí que existisquen: s'indiquen únicament els registres de concerts actius i vigents amb serveis de prevenció
aliens en l'aplicació SERPA o notificats a l’INVASSAT a data 31/12/20XX amb centres de treball associats a aquesta província
(cal indicar la província, només pot ser Alacant, Castelló o València).”
Nota: En cas que les dades no siguen correctes, consulte el servei de prevenció alié que haja concertat les activitats preventives perquè
modifique o actualitze les dades en l'aplicació SERPA.

Aneu
concert
en SERPA

CIF i nom del SPA

Especialitats
concertades

Data d'alta /
renovació

Duració

Centres de treball associats al concert
Aneu
concert
en SERPA

CNAE

Nre.
TREB

DOMICILI

LOCALITAT

TELÈFON

12

ANNEX I
Relació d'accidents de treball i recaigudes amb baixa en jornada de treball, accidents in itinere i accidents sense baixa,
registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica i malalties professionals sense baixa, amb baixa i recaigudes
comunicades en el sistema CEPROSS per l'empresa i per codi de compte de cotització
CCC:

Total registres:

PLANTILLA MITJANA DECLARADA:

persones treballadores

Relació d'accidents de treball amb baixa en jornada de treball en l'empresa, registrats en el sistema Delt@ per data de
baixa mèdica l'any 2019 i per codi de compte de cotització
ACCIDENTS AMB BAIXA EN JORNADA DE TREBALL
Inicials
N-A1-A2

IPF del
treballador/a

Data de
l'accident

Núm.
d'ordre

Data de baixa
mèdica

Data de
presentació

Grau de la
lesió

Plantilla declarada en
el comunicat / Pluriocupat

Forma - contacte

Recaiguda / Rebutjat

CNO – Codi nacional d'ocupació

Dies de baixa

Descripció de l'accident:

Relació de malalties professionals sense i amb baixa en l'empresa, comunicades en el sistema CEPROSS l'any 2019 per
codi de compte de cotització
MALALTIES PROFESSIONALS
Inicials
N-A1-A2

NAF del
treballador/a

Id . expedient

Amb baixa /
Sense baixa

Tipus de tancament
(MP, AT, EC, pendent)

Plantilla declarada en
el comunicat

CNO – Codi nacional d'ocupació

Núm.
d'ordre

Recaiguda núm.

Tipus de treball actual

Dies de baixa

Factor de risc o activitat capaç de produir-la

(*)

Amb baixa /
sense baixa

Relació d'accidents de treball in itinere en l'empresa registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica l'any 2019,
per codi de compte de cotització
ACCIDENTS EN ANAR O EN TORNAR DEL TREBALL (IN ITINERE)
Núm.
d'ordre

Inicials
N-A1-A2

IPF del
treballador/a

Data de
baixa
mèdica

Data de
presentació

Grau de la
lesió

Hora del dia
de l'accident
(1 a 24)

Dia de la
setmana

En anar al
treball / En
tornar del
treball

Plantilla
declarada en
el comunicat /
Rebutjat

Relació d'accidents de treball sense baixa en l'empresa, registrats en el sistema Delt@ per data d'accident de treball
l'any 2019 i per codi de compte de cotització
ACCIDENTS SENSE BAIXA
Núm. d'ordre

Inicials
A1-A2-N

IPF del
treballador/a

Data de
l'accident

Data de presentació

Forma - contacte

Plantilla declarada en
el comunicat / rebutjat

<núm. de pàgina>/<total pàgines>
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ANNEX II
Relació d'accidents de treball, registrats en el sistema Delt@, per data de baixa mèdica en l'empresa, l'any 2019, que
han tingut lloc en la seua empresa, en treballadors/ores pertanyents a altres empreses que actuen com a contracta o
subcontracta
CONTRACTA O SUBCONTRACTA
CIF

Nom de l’empresa.

Tipus d'accident

Data accident

Grau lesió

CNAE - Codi d'activitat econòmica principal

Núm. d'ordre

Forma - contacte

Relació d'accidents de treball registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica en l'empresa l'any 2019 que han
tingut lloc en la seua empresa, en treballadors/ores pertanyents a altres empreses que actuen com a empreses de
treball temporal - ETT
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL - *ETT
CIF

Nom de l’empresa.

Tipus d'accident

Data accident

Grau de la lesió

CNAE - Codi d'activitat econòmica principal

Núm. d'ordre

Forma - contacte

Relació d'accidents de treball registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica que han tingut lloc en la seua
empresa, en treballadors/ores pertanyents a altres empreses la relació de les quals amb la seua empresa NO és
contracta, subcontracta o ETT
UN ALTRE TIPUS
CIF

Nom de l’empresa

Tipus d'accident

Data accident

Grau lesió

CNAE - Codi d'activitat econòmica principal

Núm. d'ordre

Forma - contacte

Relació d'accidents de treball registrats en el sistema Delt@ per data de baixa mèdica que han tingut lloc en la seua
empresa, en treballadors/ores pertanyents a la seua empresa i que han sigut declarats per una altra empresa. Condició
de pluriocupat.
PLURIOCUPATS DE LA SEUA EMPRESA
Núm. d'ordre

CIF

Nom de l’empresa

Tipus d'accident

Data de l'accident

ANNEX III
Lloc i centre de treball on han ocorregut els accidents de treball de la seua empresa de treball temporal, registrats en el
sistema Delt@, per data de baixa mèdica i malalties professionals comunicades l'any 2019, per codi de compte de
cotització

CCC:
Núm. d'ordre

Usuària SÍ/
NO
CNAE

CIF empresa

Nom de l’empresa

Plantilla

Data de
baixa
mèdica

Índex d'incidència
de l'activitat

Text de l'activitat
Accidents amb baixa en jornada de treball

<núm. de pàgina>/<total pàgines>
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CRITERIS I
ACTUACIONS
PLA 2020

Sobre la base del total de sinistres en l'empresa.
Accidents del sistema Delt@ per data de baixa mèdica l'any 2019. Malalties professionals
comunicades l'any 2019 en el sistema CEPROSS.
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL PLA 2020

1*er CRITERI

TOTAL
SINISTRES
EMPRESES

Índex d'incidència (I.I) relatiu 2019
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

=1
0
2n CRITERI

0,5< i.i < 1

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

-

-

-

1.1

-

SÍ (*)

OBLIGATORI (*)

-

-

-

-

-

-

Segons la gravetat dels sinistres

Declarar un ATJT de caràcter greu, molt greu o mortal
3r CRITERI

ACTUACIONS

Segons el nombre de sinistres i índex d'incidència

Dirigit a autònom sense assalariats (3)

Declarar dos o més sinistres en l'exercici de referència

D

NO

VOLUNTARI

E

1.0
0

-

NO

VOLUNTARI

-

GRUP

NIVELL

GRAVETAT

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

SÍ

OBLIGATORI

INVASSAT

GRUP

-

NIVELL

-

GRAVETAT

G

CARTA

QÜESTIONARI

VISITA

-

-

-

SÍ

OBLIGATORI

-

S’entendrà per sinistre a l'hora de classificar l’empresa el següent:
* Accidents de treball amb baixa en jornada de treball (ATJT) notificats i registrats en el sistema Delt@ amb data de baixa mèdica en el 2019 (se n'exclouen els accidents sense
baixa, els accidents in itinere, pluriocupació, recaigudes i comunicats rebutjats).
* Malalties professionals amb i sense baixa tancades com a malaltia professional pel sistema CEPROSS amb expedient iniciat l'any 2019 o aquelles que estiguen en situació
d'obertes més de sis mesos al final de l'exercici (se n'exclouen les recaigudes, les tancades com a malaltia comuna, accident de treball i pendents de tancament).
* Accidents de treball amb baixa d'empreses de treball temporal -ETT- que ha patit l'empresa en qualitat d'empresa usuària.
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ
Es classifica l'empresa l'any 2020 sobre la base del total de sinistres i segons la seua gravetat.
1r CRITERI: Segons el nombre de sinistres i índex d'incidència, GRUPS A, B, C, D i E.
2n CRITERI: Segons la gravetat dels sinistres. En cas que una empresa, sent o sent no usuària d'una ETT, 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”.
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 en els últims cinc anys, aquesta haurà d'emplenar el qües tionari de valoració del sistema de prevenció de riscos laborals
de l’empresa (MG), mòdul específic de trastorns muscuculoesquelètics (TME), informe de les activitats preventives de l'empresa, o mòdul d'autònoms, segons els tràmits telemàtics
administratius indicats en la pàgina 1. Pot accedir a aquests tràmits a través de la URL indicada mostrada en la pàgina 1, la web de l'INVASSAT, en www.invassat.gva.es en l'enllaç
Pla contra la sinistralitat 2020 o en el portal i-INVASSAT. Els qüestionaris, únicament es poden emplenar i enviar telemàticament.
VISITES: El personal tècnic de l'INVASSAT podrà 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 amb càrrec a quotes, visitaran les empreses amb classificació final i global dels grups B-4, 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 2020(**). 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, comunicats rebutjats o malalties professionals tancades com malaltia professional, 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 mateixa empresa en treballadors/ores pertanyents a altres
empreses actuant com a contracta, subcontracta, ETT o unes altres, relació d'accidents de treball de treballadors/ores de l'empresa que han tingut sinistres com a treballadors/ores
d'una altra (pluriocupació). Únicament per a les empreses de treball temporal s'inclou una relació d'accidents de treball i el lloc-empresa on han succeït.
(*) Dirigit únicament a aquelles empreses del Grup D, NIVELL1.1 amb índex d'incidència superior al de la meitat que l'índex d'incidència mitjà de la Comunitat Valenciana en la seua
activitat econòmica en aqueix mateix any, i que a més no hagen estat en els últims cinc anys en algun grup, A, B o C. Se'ls remetrà una carta i l’obligació de realitzar el tràmit
administratiu «Informe de les activitats preventives de l'empresa». Aquest tràmit l'hauran de presentar únicament per via telemàtica a través del portal i-INVASSAT.
(**) Segons la informació disponible per aquest Institut, una vegada realitzades les consultes a les bases de dades Delt@ amb comunicats recepcionats per l’autoritat laboral
provincial fins la data que s'indica en el caseller de tancament de l’informe, i en la base de dades de malalties professionals CEPROSS, amb número d'expedient de l'any 2019.
(3) En cas que una persona autònoma amb personal assalariat quede emmarcada en algun grup, se la considerarà a l'efecte del pla com una empresa, i haurà de realitzar els
tràmits que li corresponguen i no el de persones autònomes sense personal assalariat.

<núm. de pàgina>/<total pàgines>
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TERMINOLOGIA I ABREVIATURES
TERME

CONCEPTE

En anar al treball / En tornar del
treball

Indica si l'accident de treball va succeir en anar o en tornar del treball.

CCC

Codi de compte de cotització.

Tancament de l'informe

Data en la qual es capturen els registres de les bases de dades Delt@ i CEPROSS per a la realització de l'informe.

CIF

Annex II, una altra empresa. CIF de l'empresa que presenta la declaració de l'accident de treball.
Annex III, ETT. CIF de l'empresa usuària de l’ETT.

CNAE

Codi d'activitat econòmica principal a dos dígits. Si és procedent, text del codi CNAE.

CNO – Codi d'ocupació

CNO (3 o 4 dígits) - Ocupació del lloc de treball actual segons classificació nacional d'ocupacions CNO.

Descripció de l'accident

Descripció de l'accident indicada per l'empresa en el comunicat d'accident delt@.

Dia de la setmana

Dia de la setmana en el qual es va produir l'accident de treball.

Dies de baixa

En el cas de gravetat mortal, es comptabilitzaran 6000 dies. En el cas que el registre siga de color magenta, significa que no es disposa
del registre d'alta, no obstant això, es mostren els dies de baixa fins al final d'any.

Data de baixa mèdica

Data de baixa indicada en el comunicat mèdic de la baixa.

Data de presentació

Annex I, en jornada/in itinere. Data de presentació del comunicat per l'empresa a l'entitat gestora o col·laboradora. El termini per a
l'emplenament del comunicat d'accident de treball és de cinc dies hàbils des de la data en què va ocórrer l'accident o des de la data de
baixa mèdica.
Annex I, sense baixa. La relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica haurà d'emplenar-se mensualment en aquells
accidents de treball que no hagen causat baixa mèdica. La data de presentació del comunicat per l'empresa a l'entitat gestora o
col·laboradora serà remés en els cinc primers dies hàbils del mes següent.

Data de l'accident

Annex I, en jornada/sense baixa. Data en què es va produir l'accident de treball.
Annex II, una altra empresa. Només en el cas d'accident de treball.

Forma - contacte

Forma o contacte que ha produït la lesió a la víctima. Descriu la manera en què la víctima ha resultat lesionada (trauma físic o psíquic)
per l'agent material que ha provocat aquesta lesió.

Grau de la lesió

Lleu, greu, molt greu o mortal.

Hora del dia de l'accident
(1 a 24)

Hora del dia en què es va produir l'accident de treball.

Id. expedient.

Identificador de l'expedient CEPROSS.

Inicials (N-A1-A2 / A1-A2-N)

Primeres lletres del nom i cognoms del treballador/a associat/ada al registre.

IPF del treballador/a

Identificador de persona física. Es compon d'un dígit que indica el tipus d’IPF, seguit de l’IPF, 10/11 caràcters alfanumèrics.

Nre. CCC

Nombre de codis de compte de cotització associats a la província de referència de l'informe.

NAF del treballador

Número d'afiliació a la Seguretat Social del treballador/a.

Nom de l'empresa

Nom o raó social de l'empresa que declara l'accident de treball.

Plantilla anual

A l'efecte del PLA 2020, la plantilla anual de l'empresa per província s'obté mitjançant la suma de la mitjana de les plantilles
corresponents a cada compte de cotització en la Seguretat Social de l'empresa a escala provincial, extretes de dos registres semestrals
de la base de dades de la Seguretat Social.

Plantilla declarada en el part

Annex I, en jornada/in itinere/sense baixa. Annex 3, ETT. Plantilla corresponent a aquest compte de cotització consignada en el
comunicat Delt@. És la plantilla inclosa en el compte de cotització citat abans, que tenia l'empresa a la data de l'accident declarat.
Annex, malalties professionals. Plantilla actual de l'empresa del codi de compte de cotització corresponent al treballador/a afectat/ada.

Pluriocupat/ada

Indica que el treballador/a ha patit un accident de treball en una altra empresa, però treballa també al seu torn en la seua empresa. Es
troba pluriocupat/ada. Aquest accident de treball no es comptabilitza a l'efecte del pla d'actuació preferent.

Recaiguda

Annex I, en jornada. Es considera recaiguda la baixa mèdica del treballador/a com a conseqüència directa d'un accident amb baixa
anterior, independentment del temps que haja transcorregut des de l'accident.
Annex I, malalties professionals. Es considera recaiguda si el treballador/a ha patit un procés de malaltia professional amb dates
anteriors en el sistema CEPROSS i amb el mateix codi de malaltia professional que relaciona les principals activitats capaces de
produir-les.

Rebutjat

Comunicat que ha sigut rebutjat per l'entitat gestora o col·laboradora o per l'autoritat laboral provincial.

Tipus d'accident

1. En el centre o lloc de treball habitual.

4. En un altre centre o lloc de treball.

2. En desplaçament en la seua jornada laboral.

5. Recaiguda

3. En anar o en tornar del treball.

6. Rebutjat

Tipus de tancament (MP, AT, MC,
pendent)

Notificació del tancament del procés de la comunicació: MP – Malaltia Professional; AT – Accident de Treball; MC – malaltia comuna;
pendent – El procés està pendent de notificació de tancament de l'expedient.

Tipus de treball actual

Dos dígits i llegenda descrits en la taula 2 de l'Ordre TAS/1/2007.

Total registres

Nombre total d'accidents de treball, recaigudes, in itinere, sense baixa i malalties professionals comunicades, incloent-hi les recaigudes.

Usuària SÍ/NO

Cal indicar si l'empresa és usuària de l’ETT o no.

Nota 1: Poden figurar dades en color roig. Corresponen a comunicats d'accidents i/o malalties professionals declarats o modificats després del 31/01/20xx.
Nota 2: Poden figurar dades en color magenta i subratllats. Corresponen a dades calculades/normalitzades per l’INVASSAT i que no figuren o poden tindre errors en el
comunicat.
Serveis Centrals de l'INVASSAT - c/ València, 32 – 46100 Burjassot (València)
tel: 963 424 447 fax: 963 424 498 - correu electrònic:secretaria.invassat@gva.es
Centre Territorial d'Alacant - c/ Fondó dels Frares, 1. Polígon Sant Blai – 03005 Alacant
tel: 966 902 445 f*ax: 966 912 712 - correu electrònic:sec-ali.invassat@gva.es
Centre Territorial de Castelló - Ctra. València – Barcelona, km 68,4 – 12071 Castelló
tel: 964 558 300 f*ax: 964 558 329 - correu electrònic:sec-cas.invassat@gva.es
Centre Territorial de València - c/ València, 32 – 46100 Burjassot (València)
tel: 963 424 447 f*ax: 963 424 499 - correu electrònic: sec-val.invassat@gva.es

<núm. de pàgina>/<total pàgines>
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ANNEX C: CERTIFICAT INVASSAT DE
SINISTRALITAT DE L'EMPRESA ANY 2019.
NO HI HA REGISTRES ASSOCIATS A
l'EMPRESA EN CEPROSS NI EN DELT@.
PLA 2020
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Gustavo José Gardey Cardona, director general de l'Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball

CERTIFICA:
Que en els sistemes d'informació de la
Generalitat Valenciana NO consten registres
d'accidents o malalties professionals l'any
2019 segons la informació disponible per
aquest institut.

Que en los sistemas de información de la
Generalitat Valenciana NO constan registros
de accidentes o enfermedades profesionales
en el año 2019 según la información
disponible por este Instituto.

Havent-se realitzat la consulta en la base de
dades Delt@ –que inclou els accidents de
treball amb data de baixa mèdica en el 2019
per als accidents a la Comunitat Valenciana
amb baixa en jornada de treball, recaigudes,
in itinere, i data d'accident en el 2019 per als
accidents sense baixa que es troben
recepcionats per l'autoritat laboral provincial
fins al 31 de gener de 2020-- i en la base de
dades de malalties professionals CEPROSS
–que inclou totes aquelles sospites de
malalties professionals a la Comunitat
Valenciana amb baixa o sense amb número
d'expedient de l'any 2019 i independentment
del tipus de tancament (tancades com a
malaltia professional, recaigudes, malaltia
comuna, accident de treball i pendents de
tancament), per part de l'empresa--.

Habiéndose realizado la consulta en la base
de datos Delt@ –que incluye los accidentes
de trabajo con fecha de baja médica en el
2019 para los accidentes en la Comunitat
Valenciana con baja en jornada de trabajo,
recaídas, in itinere, y fecha de accidente en el
2019 para los accidentes sin baja que se
encuentren recepcionados por la autoridad
laboral provincial hasta el 31 de enero de
2020-- y a la base de datos de enfermedades
profesionales CEPROSS –que incluye todas
aquellas
sospechas
de
enfermedades
profesionales en la Comunitat Valenciana con
o sin baja con número de expediente del año
2019 e independientemente del tipo de cierre
(cerradas como enfermedad profesional,
recaídas, enfermedad común, accidente de
trabajo y pendientes de cierre), por parte de la
empresa--.
<nombre de la empresa> con CIF <12345678X>

Burjassot, <DD> de <mmmmm> de <AAAA> (data en què s’emet el certificat)
Gustavo José Gardey Cardona
C/ Valencia, 32

46100 BURJASSOT (València) Tel: 963 424 470

Fax 963 424 498

Codi *CSV (Codi de Verificació Segur)
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INVASSAT

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.invassat.gva.es
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