QUALIFICACIÓ LESIONS ACCIDENTS LABORALS
En data 12 de desembre de 2014 hem rebut informació
des de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i
Salut
Laboral,
via
correu
electrònic,
de
l’
accident/incident que va patir l’ agent de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’ Esquadra amb número de TIP
18084 en data 10 de desembre de 2014 i, malgrat les
greus lesions patides, la qualificació oficial ha estat de
“lleu”.
Segons les informacions que hem obtingut, l’ agent va patir lesions causades amb una arma
blanca que li va provocar una ferida incisiva al rostre i al coll a pocs mil·límetres d’
afectar l’ artèria caròtida i que va requerir assistència urgent, cirurgia facial reconstructiva i la
conseqüent baixa laboral. No obstant això, ens sobta que el grau de la lesió sigui qualificada
com a “lleu” segons els DAD29 que ens han fet arribar.
Per això, demanem la revisió de la referida qualificació de les lesions patides per l’ agent,
ja que considerem que aquestes haurien de tenir la consideració de “greus” o “molt
greus” i li correspon a la Direcció General de la Policia demanar la modificació del grau de la lesió
al centre mèdic corresponent i en el DAD29 corresponent.
Recordem a la DGP que també és molt important la qualificació i el resultat dels accidents laborals,
en tant que afecte el seu tractament estadístic i pel que fa a l’ aplicació de la normativa de
Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral. Així mateix, la normativa de prevenció de riscos
laborals obliga a informar l’ autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, molt
greus o greus, i sobre aquells altres en què, per les seves característiques o pels subjectes
afectats, es consideri necessari l’ informe, així com sobre les malalties professionals en què es donin
aquestes qualificacions i, en general, en els supòsits en què aquella ho sol·liciti respecte del
compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals.
De la mateixa manera, la qualificació dels accidents també és important a l’hora d’elaborar
les normes preventives –tal i com s’hauria de fer- i el control del seu compliment i és cabdal en
la investigació dels accidents, de les seves causes i l’adopció de les mesures preventives, així com a
l’hora d’elaborar les dades estadístiques d’accidentalitat, com bé sabeu.
Per tant, dins de l’àmbit de la protecció de la salut, és important que les qualificacions dels
accidents siguin i constin les que han de ser i us agraïm que hagueu fet la gestió amb la
Mútua d’accidents ASEPEYO, per tal d’adequar la qualificació de les lesions patides per l’agent amb
número de tip 18084 en data 10 de desembre de 2014, i esperem que aquesta situació no es torni
a produir.
Barcelona, a 23 de desembre de 2014
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