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Unitat 15.2 Implicacions i responsabilitats

Quan hi ha un accident a la seva secció o àrea, el comandament directe és 
l’encarregat o encarregada d’actuar i donar les instruccions corresponents per 
mantenir la situació sota control i evitar danys majors. Quan l’accident impliqui 
cures importants o baixes, haurà d’informar del que ha ocorregut al 
responsable de la seva secció al més aviat possible.

També el comandament directe és el/la responsable de realitzar la investigació 
dels accidents especificats en l’abast d’aquest procediment, esdevinguts a la 
seva àrea o secció, i d’enviar els resultats de la investigació a la direcció. En el 
cas que els accidents siguin de certa importància o que li surtin dificultats en la 
investigació de les causes o en el disseny de les mesures que s’han d’implantar, 
haurà de recórrer a l’assessorament i cooperació del responsable de la unitat 
funcional, del coordinador de prevenció o d’un especialista.

Els directors o directores de les unitats funcionals hauran de participar en la 
investigació quan els accidents siguin greus o poguessin haver-ho estat; a la 
vegada hauran de controlar que als llocs de treball s’apliquen les mesures 
preventives acordades arran dels accidents investigats en el termini establert.

El coordinador o coordinadora de prevenció/servei de 
prevenció és l’encarregat/da d’assessorar i ajudar en 
les investigacions sempre que, en una investigació de 
la línia, l’investigador/a així ho requereixi. Tanmateix, 
realitzarà la investigació d’aquells supòsits que, per la 
seva complexitat, gravetat, etc., requereixin una 
investigació especialitzada. També ha de recopilar els 
registres dels accidents i elaborar estadístiques de la 
sinistralitat.

La direcció de l’empresa /administració ha de notificar l’accident a l’autoritat 
competent i assegurar-se que les mesures adoptades es compleixen.

Tots els treballadors i treballadores de l’empresa hauran de col·laborar i 
testificar en la investigació d’accidents sempre que puguin aportar dades 
d’interès sobre el succés.
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