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1.- INTRODUCCIÓ  
 
La sinistralitat laboral al nostre país es mesura a partir de dos indicadors:  

 

 els accidents laborals  

 les malalties professionals.  
Però aquests indicadors tenen limitacions importants ja que no consideren el 
conjunt de la població treballadora (no estan contemplats, treballadors de 
l’Administració pública en règims especials com MUFACE, ISFAS, MUGEJU; 
autònoms que no cotitzen per contingència professional, etc.), no contemplen 
diferencies entre treball a temps parcial i a temps complert o allargaments de 
jornada,(fet que està molt lligat a la sinistralitat), i a més podem dir que el model 
de notificació provoca que hi hagi una permanent infradeclaració, és a dir no es 
notifiquen tots els casos que es produeixen, ja que qui és responsable de 
comunicar és a l’hora responsable del pagament o intervenció sobre les causes 
que l’han originat. 
 
Aquest informe, recull un anàlisis comparatiu del 2014 i 2015 dels següents 
indicadors: 
 

1. ACCIDENTS DE TREBALL  
En aquest apartat recollim el conjunt dels accidents de treball. Per poder fer 
una descripció completa de la realitat, diferenciem segons els tipus 
d’accidents que també obeeixen a tipus de comunicacions diferents. Aquest 
apartat es complex ja que inclou: 
 
 Accidents de treball en jornada laboral. 
Aquests accidents són aquells que tenen una relació directa amb les 
condicions de treball i les polítiques preventives, ja que són aquells que 
s’han produït en el horari i temps de treball. És obligació del empresari 
registrar-los i que estan diferenciats (també segons el seu registre) en si 
causen baixa mèdica o no. 

 Accidents de treball sense baixa mèdica: són aquells que no 
causen una incapacitat temporal, però són molt útils per a la 
prevenció, perquè són precursors d’accidents mes greus si no 
intervenim. Es comuniquen mensualment. 

 

 Accidents amb baixa, es fa una classificació segons la estimació de 
la seva gravetat (dada que es fica en el moment de la seva 
comunicació i només  en el cas dels que causen baixa mèdica), però 
aquesta  es una dada poc “fiable” ja que no hi ha un criteri homogeni 
per a la seva classificació. Es comuniquen individualment cada 
vegada que es produeixen, essent la gravetat el criteri per que 
determina el termini de la seva comunicació. 

 
 Accidents de treball in itinere: Aquest tipus d’accidents són aquells que 

es produeixen al anar o tornar del treball: Sempre s’han vist com aquells 
que la causa no està a les condicions de treball, però les recents 
investigacions i el seu comportament, situen que hi ha una part important 
del seu origen que està a les condicions de treball. Així hi ha col·laboració 
amb el servei català de trànsit per poder establir quina part de 
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responsabilitat està en les condicions de treball per establir les 
actuacions preventives que calguin, ja que tradicionalment no s’han 
investigat en el si de les empreses com la resta dels altres accidents. 

 
2. MALALTIES CAUSADES PEL TREBALL 
 
En aquest apartat recollim tres tipus de dades: 
 
 Malalties professionals: 

Son aquelles que estan recollides a la legislació com tal al RD 1299/2006, 
pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals.  
Tradicionalment hi ha hagut una infradeclaració d’aquestes malalties, fet que 
s’ha incrementat en el moment en el que van passar a ser responsables de 
la seva comunicació les Mútues d’Accidents de Treball. 
 

 Patologies no traumàtiques causades pel treball i comunicades com 
accidents (PANOTRATTS)  
Són les anomenades Patologies No traumàtiques de la Seguretat Social 
causades pel Accident de Treball.  
L'ordre TIN 1448/2010 de 2 de juny i que desenvolupa el RD 404/2010, de 
31 de març, crea un fitxer informàtic de patologies no traumàtiques 
causades pel treball, basat en la definició de l'article 115.2 de la LGSS. És 
fonamental doncs que es provi que la malaltia ha tingut causa exclusiva 
l'execució del treball. Les diferents entitats gestores (INSS i ISM) i 
col·laboradores (Mútues d'Accidents de Treball) a través d'un aplicatiu 
informàtic, que ha creat la Direcció d'Ordenació de la SS, han de comunicar i 
gestionaran els PANOTRATSS. 
 
L'objectiu d'aquest nou sistema és conèixer aquelles patologies no 
traumàtiques (no tinguin un clar origen en el mecanisme causal en el lloc de 
treball, com ara determinats dolors d'esquena com cervicàlgies o 
lumbàlgies) i a més no tenen cabuda en l'actual quadre de malalties 
professionals, però no obstant això està provat que la seva causa exclusiva 
es troba en el treball que el subjecte realitza. 
 

 Altres dades que voldríem recollir i que no ha estat possible, són les dades 
que l’institut Català d’avaluacions mèdiques elabora, ja que és qui fa el  
seguiment del conjunt de les baixes per contingència comú a Catalunya.  
L’ultima publicació disponible és la del Informe corresponent a les dades del 
2014, per tant veurem tan sols el apartat de diagnòstics més freqüents 

 
3. SITUACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A CATALUNYA 
Aquest any, hem incorporat aquest apartat en el que volem fer èmfasis en 
l’origen de tot plegat, ja que el dany i la malaltia laboral es pot i s’ha de 
prevenir. Fins ara, veníem denunciant la relaxació de la prevenció a les 
empreses, però ara tenim un informe que ens demostra que la integració de la 
prevenció a Catalunya, es troba en una situació dramàtica i que aquí rau la 
causa fonamental del increment dels indicadors oficials que analitzem a aquest 
informe. 
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2.- ACCIDENTS DE TREBALL A CATALUNYA: 

 
A Catalunya durant l’any 2015 s’han produït  225.529 accidents de treball tenint 
en compte el conjunt dels accidents: amb baixa, sense baixa i els in itinere, 
essent aquesta una xifra en valor absoluts, sensiblement superior a la del any 
passat.  
D’aquest total, es a dir dels 225.529 accidents de treball comunicats a 
Catalunya al 2015, la seva distribució és la següent: 

 81.916 han tingut lloc dins de la jornada de treball i han causat 
baixa 

 127.577 han estat a la jornada laboral i no han causat baixa  

 16.036  han estat en anar o tornar a la feina (in itinere)  

 90 d’aquests accidents han sigut mortals(6 més que l’any 
anterior). 

En comparació amb l’any 2014 hem calculat la variació, pujant un total del 
3,28% del nombre total, però si ho veiem per tipus d’accidents, veiem que els 
amb baixa i els in itinere augmenten prop del 6%, essent els greus i mortals els 
que més ho fan (8,42% i 21,05% respectivament) juntament amb els in itinere 
lleus (+7,23%): 
 

 
 2014 2015 Variació 

AT amb baixa 77.262 81.916 6,02% 

AT sense baixa 126.120 127.577 1,16% 

In itinere 14.975 16.036   7,09% 

TOTAL 218.357 225.529 3,28% 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
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Aquest  fet és del tot significatiu, tenint en compte que la tendència fins al 2009 
era contrària, moment en el que va començar a anar a la baixa la dada de 
sinistralitat dels accidents de treball amb baixa i en jornada laboral. 
 
Podem dir que l’any 2012, va iniciar un canvi de cicle important en el 
comportament d’aquest indicador, ja que any darrera any s’ha anat invertint la 
tendència de disminució que portàvem, fet que considerem que es la 
conseqüència de les successives reformes laborals, precarització, retallades de 
drets laborals, polítiques d’austeritat que han provocat un empitjorament 
progressiu de les condicions de treball. Fet que fa que els darrers temps s’està 
transformant el nostre mercat de treball en precarització laboral i que està 
generant pobresa social i laboral per al conjunt de la població. 
 
Aquest canvi de tendència, es veu clarament amb la gràfica que mostra 
l’evolució d’aquest indicador des de el 2006.  

 
Proveníem d’una etapa de baixada progressiva, fruit del inici del impacte de la 
implementació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, però amb l’excusa 
de la crisis, van començar a haver-hi manca de polítiques públiques i manca 
d’activitat preventiva a les empreses, provocant el canvi de tendència que 
estem vivint a l’actualitat i que de manera urgent denunciem que cal revertir i 
que cal FER PREVENCIÓ ALS CENTRES DE TREBALL. 
 
Així, aprofundint  en les dades absolutes, del conjunt de la sinistralitat 
d'accidents de treball en jornada al nostre país amb baixa mèdica i la seva 
evolució anem a fer la mirada de gènere. 
Comparant el 2014-2015, fent a l’hora una desagregació per sexe, per veure 
com es manté la tendència de que els homes pateixen més accidents de 
Treball que les dones, veiem que aquest any s’ha incrementat en un 7,46% en 
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el cas dels homes i en un 3’98% en el cas de les dones en variació sobre el 
total: 
 

 
 
 
 

(*) Aquesta dada inclou accidents en jornada i in itinere 

 
Però si mirem per tipus d’accidents, tret del cas dels mortals en les dones, que 
analitzem al capítol corresponent, veiem que els accidents GREUS en el cas de 
les dones sí que augmenten respecte l’any anterior, fet que considerem 
significatiu: les dones augmenten un 22,15% respecte l’any passat i els homes 
un 1’96%. 
 
 

A tall de resum dels principals canvis de la sinistralitat laboral a 
Catalunya diem que: 
 

 En comparació a l’any 2014, les dades del 2015 expliquen un augment del 
total d’accidents de treball del +3,28%. Especialment focalitzat en 
l’augment dels AT en jornada amb baixa, que ha suposat un increment 
del 6,02 respecte el 2014 i del AT in itinere lleus  han augmentat  en un 
7,09% en valors totals. 

 Trobem significatiu el fet de que els accidents greus en els cas de les dones, 
augmenten un 22’15% (33 accidents greus més que l’any anterior)  

 
Davant de les dades d'evolució, veiem que de nou aquest  lleuger augment del 
2015 respecte als anys anteriors continua evolucionant negativament, i per tant 
podem comprovar que hi ha un canvi de cicle que es va iniciar l'any 2013-14 
com a resultat de les reformes laborals i les polítiques d'austeritat.  
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2.1. ACCIDENTS DE TREBALL EN JORNADA AMB BAIXA 
 
L’augment del +6,02% en el cas dels AT en jornada amb baixa, presenta 
segons la seva gravetat, una evolució en relació als darrers anys que 
anomenem canvi de cicle, fenomen que ja vàrem poder intuir amb les dades 
del balanç del 2014 i que aquest any 2015 es consolida. 
La incidència ens aporta el nombre d’accidents de treball que es produeixen 
per cada 100.000 treballadors/es protegits per la seguretat social. Així l’evolució 
de la incidència dels accidents de treball en jornada i amb baixa mèdica ha 
estat la següent: 

Per veure el comportament real d’aquest indicador, veiem les dades en termes 
d’incidència, és a dir quants accidents de treball es produeixen per cada 
100.000 treballadors/es ocupats/des. 

 
Taula comparativa 2014 i 2015 

 2014 2015 Diferència per 
cada 100.000 

treballadors/es 

Variació 
incidència (%) 

AT TOTALS en jornada i 
amb baixa.  

3.124,70 3.195,07 +70,37 +2,25 

AT LLEUS en jornada i 
amb baixa. 

3.102,22 3.171,28 +69,06 +2,23 

AT GREUS en jornada i 
amb baixa. 

20,18 21,10 +0,92 +4,56 

AT MORTALS en jornada i 
amb baixa. 

2,31 2,69 +0,38 +16.45 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 

 

Així podem concloure que aquest any 2015 ha augmentat en 70 persones 
les accidentades a Catalunya per cada 100.000 treballadors/es 
ocupats/des. 
 
Que l’augment es concentra majoritàriament als accidents de treball mortals i 
greus. 
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2.1.1. Accidents de treball en jornada i amb baixa per sectors  

 

Tanmateix, si desglossem aquesta accidentalitat per sectors, les magnituds 
presenten característiques diferents tot i que hem de dir que augmenten en 
TOTS els sectors (recordem que analitzem la dada de treballador/a accidentat 
per cada 100.000 treballadors/es ocupats/des)  
 

 
 

Analitzem la dada sector a sector, amb les seves particularitats: 
 
AGRICULTURA 
 
En el sector de l’Agricultura trobem una evolució en sentit negatiu de 
l’accidentalitat ja que els AT totals augmenten la seva incidència en casi 230 
treballadors/es mes per cada 100.000 ocupats. 
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3.-Comparativa Incidència 
AGRICULTURA  

2014

2015

Índex Incidència 
AGRICULTURA 

2014 2015 Diferència 
100.000 
treballadors/es  

Variació 
incidència 
(%) 

Lleus 4112,41 4368,79 +256,38 +6,23 
Greus 63,81 49,43 -14,38 -22,53 
Mortals 14,18 2,35 -11,83 -83,42 
Total 4190,41 4420,57 +230,16 +5,49 
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A l’agricultura, l’increment es concentra en els lleus (+6,23%).  
Els greus han experimentat un descens del  -22,53% i un -83,42% en el cas 
dels mortals (que van passar de 6 a 1 respecte el 2014),  
Però en general podem dir que és un sector on l’accidentalitat ha augmentat un 
5,49%. 

 

CONSTRUCCIÓ 

 

En el cas de la Construcció també trobem una evolució en sentit negatiu pel 

que fa al nombre d’AT totals ja que experimenta un augment del 2,84% 

respecte a l’any 2014. 

 

 

 

 A la construcció els AT totals augmenten la seva incidència en casi 182 

persones treballadores més per cada 100,000 persones ocupades. 

 

Augmenten un +2,81% els  lleus.  

Ara bé, dins d’aquest sector hi trobem una disminució del -7,56% dels 

accidents greus/molt greus respecte el 2014. Tanmateix  pel que fa als AT 

mortals en números absoluts es mantenen en igual nombre respecte l’exercici 

anterior (8 en total). 
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4.- comparativa incidència 
CONSTRUCCIÓ 

2014

2015

Índex Incidència  
CONSTRUCCIÓ 

2014 2015 Diferència per 
cada 100.000 
treballadors/es 

Variació 
incidència(%) 

Lleus 6329,15 6507,10 177,95 +2,81 
Greus 62,83 67,58 -4,75 -7,56 
Mortals 7,50 7,02 0,48 -6,4 
Total 6399,48 6581,70 182,22 +2,84 
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INDUSTRIA 

 

En el cas de la Indústria trobem una evolució en sentit negatiu pel que fa al 

nombre d’AT totals, ja que s’augmenta en un 1,70% . En clau positiva cal 

destacar que dins d’aquests sector hi ha un descens del 1,61% dels AT lleus 

respecte el 2014. Per contra els accidents greus han experimentat un augment 

del  11,9%. S’han augmentat els mortals en un 17,55%. (de 15 a 18) 

 

 
 

 

A la Industria,  els AT totals augmenten la seva incidència en casi 76 persones 

treballadores més per cada 100,000 persones ocupades. 

L’augment es concentra als accidents mortals (+17.55%) i greus (11,9%)  

fonamentalment. 
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5- comparativa incidència 
INDUSTRIA 

2014

2015

Índex Incidència 
INDUSTRIA 

2014 2015 Diferència per 
cada 100.000 

treballadors/es 

Variació 
incidència(%) 

Lleus 4411 4482,23 -71,23 -1,61 
Greus 31,83 35,62 +3,79 +11,9 
Mortals 3,76 4,42 +0,66 +17,55 
Total 4446,58 4522,27 75,69 +1,70 
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SERVEIS 

 

En el sector serveis trobem una evolució en sentit negatiu pel que fa al nombre 

total d’AT registrats respecte l’any 2014. Els AT totals s’han incrementat un  

2,27%, en el cas dels lleus hi ha un augment del +2,24%, els greus i molts 

greus han augmentat  un +3,18% i s’han augmentat els mortals en un +44,82%. 

(de 28 a 42) 

 
Índex Incidència 
SERVEIS 

2014 2015 Diferència per 
cada 100.000 

treballadors/es 

Variació 
incidència (%) 

Lleus 2629,88 2689,05 59,17 +2,24 
Greus 14,44 14,90 0,46 +3,18 
Mortals 1,45 2,10 0,65 +44,82 
Total 2645,78 2706,05 60,27 +2,27 

 

Al sector de Serveis, els AT totals augmenten la seva incidència en casi 61 
persones treballadores més accidentades per cada 100,000 persones 
ocupades.  
Augmenten tots els tipus d’accidents segons gravetat arribant a un total de 
+2.27% en relació al any anterior, però els que mes augmenten són els mortals 
que ho fan un 44,82%. 

 
 

A tall de conclusió d’aquest aparat, podem dir que l’índex d’incidència dels 
AT Mortals de serveis és el que més ha augmentat i el major respecte als dels 
altres sectors, seguit d’indústria on els AT Mortals han augmentat un 17,55%, 
en la Construcció no varia, i a agricultura disminueixen un 83,42% 
 
En canvi la variació dels índexs d’incidència TOTAL mes alta està al sector 
d’agricultura amb un +5,49% mes que l’any anterior, concentrant el seu 
augment en els accidents lleus.  
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2.1.2. Accidents de treball en jornada i amb baixa per territoris 
 
Com hem vist a l’anàlisi general de les dades, veiem que hi ha una evolució 
diferent en funció dels territoris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).  
Si mirem la incidència (nombre de persones accidentades per cada 100.000 
afiliats a la seguretat social, veiem la següent evolució 
 

 
 Valors absoluts 2015 

 

AT en jornada amb baixa LLEUS GREUS MORTALS TOTALS 
Barcelona 59863 355 51 60269 

Girona 8750 74 7 8831 
Lleida 4832 62 6 4900 

Tarragona 7861 50 5 7916 
 

 
 Índex incidència segons gravetat per territori 

 

AT en jornada amb baixa  LLEUS GREUS MORTALS TOTALS 
Barcelona 3058,07 18,13 2,61 3078,81 
Girona  3710,71 31,38 2,97 3745,06 
Lleida  3472,94 44,56 4,31 3521,82 
Tarragona 3397,96 21,61 2,16 3421,73 
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Nombres absoluts Percentatge de Variació respecte any anterior (%) 
AT en jornada amb baixa LLEUS GREUS MORTALS TOTALS 
Barcelona +5,21 +6,61 +34,21 +5,24 
Girona  +10,26 +48,00 0,00 +10,48 
Lleida  +2,70 +10,71 0,00 +2,79 
Tarragona +9,65 -16,67 -16,67 +9,41 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 

 
Com es veu a la taula, aquesta distribució es molt desigual per territoris. 

 

A tall de resum, en el cas dels accidents mortals s’ha passat dels 57 que 
varen tenir lloc al 2014 als 69 en nombres absoluts d’aquest 2015, significant 
un augment del 21,05% per al conjunt de Catalunya; concretament a la 
província de Barcelona han augmentat un 34,21% els AT mortals, s’han 
mantingut a les províncies de Girona (7-7) i de Lleida (6-6) mentre que a 
Tarragona han disminuït un -16,67% (6- 5).  
 
Pel que respecte als accidents greus/molt greus es va passar dels 498 
registrats al 2014 als 541 actuals, fet que comporta un augment del 8,42% al 
conjunt de Catalunya, a la província de Girona s’ha produït un augment del 
+48% (49-74) a Lleida del 10,71% (56-62) a Barcelona del 6,61% (333-355), 
mentre que a l’única província on han disminuït ha estat a Tarragona amb un -
16,67% (60-50).  
 
Per contra els accidents lleus, aquests presenten un augment respecte 
l’exercici anterior, aquesta ha estat considerable, ja que representa un augment 
del 6% i es dóna a totes les províncies. A Barcelona un 5,21%, a Girona un 
10,26%, a Lleida un 2,70% i a Tarragona un 9,65%. 
 
En relació al comportament de la sinistralitat per territoris, veiem que Tarragona 
es comporta de manera diferent, ja que és l’única província on baixen els 
accidents mortals i els greus/molt greus, i només pugen els lleus. 
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2.1.3. Accidents de treball en jornada i amb baixa per tipus de contracte 
 
Si desglossem aquesta accidentalitat per distintes modalitats contractuals, les 
magnituds segons la gravetat de la lesió tornen a presentar característiques i 
comportaments diferents. 
 

 
 
 

 LLEUS GREUS MORTALS TOTAL 

FIX 55933 352 50 56335 

EVENTUAL 23850 160 18 24028 

SENSE ESP. 1523 29 1 1553 
 
 
Segons veiem, el nombre més gran d’accidents de treball en totes les seves 
gravetats es dóna en aquelles persones que la seva relació laboral és 
indefinida.  
 
Aquest fet té a veure amb que la majoria de la població té un contracte indefinit: 
2.044,7 milers de persones front a 520,5 milers de persones que ho tenen 
indefinit (tot sumant el sector públic i privat) 
 
No obstant, la variació del comportament del nombre total en relació a l’any 
anterior, ens aporta una dada rellevant, així que anem a fer una anàlisis de les 
dades segons tipus de contracte i la seva incidència i comparant la variació 
respecte a l’any anterior. 
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CONTRACTE FIX: 

Si mirem l’evolució respecte del any passat, dels contractes fixos,  veiem que 
en termes globals ha augmentat en totes les seves gravetats, i que a l’anàlisi 
per sector veiem que fonamentalment ha estat al sector de la industria i serveis 
on s’han produït el major augment del nombre d’accidents: 
  

 
 

 

 Acumulat de l’any 2015 Variació acumulat 2014-15 (%) 
TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 56335 55933 352 50 +2,01 +1,98 +3,83 +28,21 
Agricultura 868 859 9 0 -4,51 -4,02 -10,00 -100,00 
Indústria 14752 14622 114 16 +2,05 +1,92 +15,15 +45,45 
construcció 3478 3448 28 2 -1,47 -1,34 -6,67 -60,00 
serveis 37237 37004 201 32 +2,49 +2,47 +0,50 +68,42 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
 
Veiem que el sector SERVEIS és el que acumula el nombre absolut de més 
accidents pel que fa als contractes fixos, amb una variació del 2,49%, 
especialment es produeix un increment del 68,42% en els mortals fixos. El 
segueix el sector INDUSTRIA en el que s’ha produït un augment de la 
sinistralitat en la contractació fixa d’un 2,05%; augment generalitzat en totes les 
seves modalitats per gravetat; els lleus augmenten un 1,92%, els greus un 
15,15% i els mortals un 45,45%. 
 
En la CONSTRUCCIÓ presenta un comportament a la baixa d’accidentalitat, ja 
que en relació al total dels accidents (baixen un 1’47%), aquesta baixada es 
produeix en totes les modalitats pel que fa a la gravetat; baixen els lleus un 
1,34, els greus un 6,67 i especialment els mortals un 60% respecte el any 
anterior i pel que fa als contractes fixes. 
 
En el sector de l’ AGRICULTURA també es produeix una disminució de 
l’accidentalitat en la contractació fixa generalitzat; els totals disminueixen un 
4,51, i els mortals fixos disminueixen un 100% 
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CONTRACTE EVENTUAL 

 
En el cas dels contractes eventuals, l’augment també es dóna a tots els nivell 
de gravetat i que per sector, excepte els greus a l’agricultura i els mortals a la 
indústria, augmenten a tots els sectors, i que la diferencia la trobem a la 
gravetat. 
 

 
 
 

 Acumulat de l’any 2015 Variació acumulat 2014-15 (%) 
TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 24028 23850 160 18 +17,31 +17,31 +16,79 +12,50 
Agricultura 824 814 9 1 +20,64 +21,49 -18,18 -50 
Indústria 3335 3306 27 2 +11,43 +11,61 0,00 -50 
construcció 3725 3678 42 5 +27,79 +27,71 +27,27 +150 
serveis 16144 16052 82 10 +16,21 +16,17 +24,24 +25 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
 
Així doncs, seguint la tendència dels darrers anys (augment del nombre de 
contractes temporals en detriment dels fixes/indefinits) podem veure en la 
gràfica que al 2015 ha augmentat el percentatge de variació del nombre d’AT 
mortals en la contractació temporal respecte l’any anterior un 12,50%. I també 
han augmentat els totals un 17,31% els lleus un 17,31 i els greus i molt greus 
un 16,79%.  
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SENSE ESPECIFICAR  
 
Cal assenyalar que el nostre sistema de registre dels accidents de treball quan 
no s’especifica la modalitat contractual, assimila aquest registre a la opció dels 
contractes sense especificar la modalitat contractual i també s’exploten les 
dades.  
 

 
 Acumulat de l’any 2015 Variació acumulat 2014-15 (%) 

TOTAL LLEUS GREUS MORTAL
S 

TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 1553 1523 29 1 0,00 -0,33 26,09 -50 
Agricultura 186 183 3 0 2,76 4,57 -50 - 
Indústria 322 318 4 0 9,52 8,53 300 - 
construcció 296 288 7 1 -21,90 -22,99 75 0,00 
serveis 749 734 15 0 7,15 7,00 25,00 -100,00 

 
 
En aquest cas la sinistralitat en els contractes sense especificar es manté; 
augmenten els greus un 26,09% mentre que els mortals disminueixen un 50% 
respecte el 2014.  
 
 

A tall de resum, en el cas dels Accidents per tipus de contracte, de nou 
veiem que tot i que es produeixen més accidents en el cas de que el contracte 
de treball sigui indefinit, la variació i l’augment respecte a l’any anterior més 
significatiu el trobem en la població amb contracte temporal.  
 
Augmenta un 17,31% la sinistralitat als contractes temporals respecte l’any 
anterior, fet que relacionem amb la precarietat de les condicions de treball i dels 
nous lloc de treball que s’estan generant en els darrers mesos, en el marc de la 
desregulació que significa la reforma laboral. 
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2.1.4. Accidents de treball en jornada i amb baixa per sexe 
 
Del conjunt de la sinistralitat que s’ha produït en jornada laboral a Catalunya al 
2015, van ser 81.916 accidents en jornada declarats,  el 32% corresponen a les 
dones (percentatge similar al de l'any 2014), aquesta dada té a veure amb la 
presència de les dones al mercat de treball. 
Si mirem veure l’evolució de la taxa d’ocupació femenina a Catalunya 
observem com ha fet una baixada important del 2008 fins al 2013 (tot el 
període de la crisi). 
 

 
 
Un altre element per explicar la sinistralitat en les dones, té a veure amb el 
tipus de condicions de treball i el tipus de tasques que realitzen homes i dones, 
ja que es generen exposicions a riscos laborals diferents que tenen a veure 
amb el tipus de tasca, i també per la forma en que s’organitza el treball a les 
empreses. 
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Amb aquest dos elements de partida, si mirem les dades de sinistralitat per 
sexe veiem que en el cas de les dones  hi ha hagut un augment en el sector de 
agricultura, ramaderia i pesca i al sector serveis 

Si mirem la variació dels Accidents en jornada de treball amb baixa per sector 
d’activitat i sexe veiem que en el cas de les dones, augmenta a nivell del total 
en els accidents mortals (133’33%) , però també en els greus (20%). 
Aquí ho veiem a la taula comparativa de la variació acumulada del 2014-15 
entre homes i dones. 
 
 Acumulat de l’any 2015 % Variació acumulat 2014-15 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 
Homes  55673 55166 445 62 +7,22 +7,22 +6,21 +14,81 

Agricultura 1703 1681 21 1 +5,97 +6,59 -12,50 -83,33 
Indústria 15255 15105 135 15 +4,67 +4,61 +11,57 0,00 

Construcció  7365 7281 76 8 +10,34 +10,27 +18,75 0,00 
Serveis 31350 31099 213 38 +7,86 +7,87 1,43 +52 

 
Dones  

 
26243 

 
26140 

 
96 

 
7 

 
+3,56 

 
+3,50 

 
+20,00 

 
+133,33 

Agricultura 175 175 0 0 +5,42 +7,36 -100,0 - 
Indústria 3154 3141 10 3 -0,44 -0,66 +66,67 - 

Construcció  134 133 1 0 -10,07 -8,90 -66,67 - 
Serveis 22780 22691 85 4 +4,22 +4,15 +25,00 +33,33 

 
Si revisem el comportament total per activitat econòmica, veiem que serveis i 
industria, són els sectors on més accidentabilitat presenten les dones. 
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TOTAL AT 
 

 
TOTAL % 

  
TOTAL AT 

 
TOTAL % 

 
Homes  

 
55673 

 
7,22 

 
Dones  

 
26243 

 
3,56 

Agricultura 1703 5,97 Agricultura 175 5,42 
Indústria 15255 4,67 Indústria 3154 -0,44 

Construcció  7365 10,34 Construcció  134 -10,07 
Serveis 31350 7,86 Serveis 22780 4,22 

 

 
En la mirada de l'evolució de la sinistralitat entre homes i dones, en tots els 
sectors principals d'activitat, presenten una variació més elevada en la 
incidència dels homes, respecte a l'any anterior, que les dones.  
 
Tot i que aquest 2015, s’ha produït un canvi en la tendència respecte a l'any 
anterior on la incidència era major en dones respecte els homes, hi ha un 
augment d'accidents mortals en dones passant de 3 en el 2014 a 7 en el 2015  
sent significatiu l'augment en el sector d'indústria.  Tot i que aquí hem de fer 
una puntualització, hem de tenir present que s'imputa a aquesta mortalitat 
femenina les 4 dones que varen morir en l'accident de l'avió de Germanwings. 
 

 ACUMULAT 2015 VARIACIÓ ACUMULAT (%)   
 TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS MORTALS 

HOMES 55673 55166 445 62 +7,22 +7,22 +6,21 +14,81 
DONES 26243 26140 96 7 +3,56 +3,50 +20,00 +133,33 
 
 

A tall de conclusió podem dir que les dones acumulen el 32% de la 
sinistralitat laboral. 
Que aquest any s’ha incrementat al sector serveis i agricultura, ramaderia i 
pesca. 
Que pel que fa als percentatge d’increment de la variació acumulada 2014-
2015 és destacable l’augment dels AT mortals en dones d’un 133,33% (3-7) tot 
i que la causa és l’accident del avió, si bé en el cas dels homes aquest 
increment és més moderat del 14,81%, en canvi si és remarcable  l’augment 
de la sinistralitat greu a les dones (+20%), essent el segon indicador més 
elevat  
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2.2. ACCIDENTS DE TREBALL EN JORNADA MORTALS 
 
Fem aquest apartat per analitzar amb una mica mes de detall, l’evolució dels 
accidents de treball mortals al nostre país. 

 
En nombre absolut, els accidents laborals han pujat, 
 

 
 
 
Però des de el punt de vista de la intervenció preventiva, és molt important 
distingir quin ha estat el tipus d’accident amb resultat de mort. Aquell que és 
dóna dins de la jornada laboral, o aquell que es produeix anant o tornant de la 
feina. 
Per això al següent gràfic, veiem aquesta distribució: 
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En funció de la relació laboral:   En funció del territori: 
 

 
 
 
Per últim dir, que el nostre sistema de notificació d’accidents de treball, 
acumula en aquest indicador, aquells supòsits d’accidents de treball mortals 
que tenen orígens diferents (traumàtic i no traumàtic)  i durant un temps alguns 
agents econòmics, ho han desestimat al·legant que obeïen a causes extra 
laborals. 
 
Així, a petició dels sindicats des de l’autoritat laboral, s’ha fet una explotació de 
les dades que al nostre país correspon a aquesta xifra desagregada per tipus 
traumàtic i no. 
 
Així veiem que dels accidents de treball produïts en jornada laboral mortals 
(69), 18 han estat per causes No traumàtiques i 51 per altres causes, d'aquests 
34  traumàtiques i 17 com de transit.  
 
L’augment dels accidents de treball mortals no traumàtics (que corresponen a 
infarts, vessaments cerebrals...) responen a que la presència innegable de 
riscos laborals de caire psicosocials als centres de treball i la visualització 
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d’aquests riscos laborals a les empreses (encara molt insuficient) ha permès 
demostrar en més casos aquesta relació causa efecte que cal establir per la 
seva consideració en processos judicials. 
 
Aquesta és una manifestació més de que les condicions de treball estan 
canviant des de la publicació de la llei de prevenció (fa quasi 20 anys) a ara, on 
la forma d’organitzar el treball genera més riscos laborals. 
 

 
Aquesta gràfica inclou els 28 casos de l’accident aeri de Germanwings de 
24/03/2015. Això significa que les 7 dones que van patir accidents mortals al 
2015 corresponen a aquest accident aeri i 21 homes també. 
 

A tall de conclusió podem dir que els accidents de treball en nombres 
absoluts han pujat. 
 
Els accidents en jornada laboral han augmentat, però hem de tenir en 
compte que hi ha 28 casos que corresponen al accident aeri del mes de març 
 
Els accidents in itinere mortals han baixat. 
 
Els accidents mortals s’han concentrat més en els contractes fixes i al territori 
de Barcelona. 
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2.3. ACCIDENTS DE TREBALL SENSE BAIXA 

 
Els accidents de treball sense baixa mèdica, són aquells que l’empresari té 
l’obligació de comunicar a la autoritat laboral a la relació mensual que presenta 
al mes següent. 
 
La evolució d’aquests accidents ha augmentat respecte al 2014 on es van 
produir 126.375 i al 2015 se’n van comunicar 127.849 és a dir, s’han 
incrementat un 1,17% la seva comunicació. 

 
Malauradament, aquesta tipologia d’accidents és poc utilitzada per la 
prevenció. 
 
En qualsevol cas, quan parlem de la sinistralitat laboral, parlem de les dades 
registrades i notificades, i aquí tenim pocs mecanismes de control ja que 
l’empresari es qui ha de comunicar, i tot i que la llei preveu que la persona 
accidentada n’ha de tenir una còpia d’aquesta comunicació, a la pràctica 
aquest dret en general no s’acompleix. 
 
Per això, els representants legals dels treballadors/es exigim a les empreses 
informació sobre aquest tema, i sota l’argument de la confidencialitat de les 
dades, se’ns nega, fet que dificulta molt que es pugui fer el control sindical. 
 
Tot i així considerem que cal prestar especial atenció a aquests tipus 
d’accidents, que per exemple els darrers dies està acumulant de cara a les 
estadístiques del proper any el brot epidèmic que s’ha donat al entorn laboral 
pel consum d’aigua contaminada. 
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2.4. ACCIDENTS DE TREBALL IN INTINERE 

 

L’accident de treball in itinere és aquell que es produeix durant els 
desplaçaments que fan els treballadors per anar a la feina o per tornar-ne. 

 
In Itinere  2014 2015 % variació 

Catalunya 14975 16036 7,08% 
Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 

 

Aquests accidents, han experimentat un augment preocupant del 7,08%, 
 
 

 AT TOTALS in itinere                               Variació 

Catalunya Lleus Greus Mortals Totals  Lleus Greus Mortals Totals 

2015 15803 212 21 16036  7,23% 0,95% -22,22% 7,08% 
          2014 14738 210 27 14975      

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
 
En general l’augment dels accidents de treball in itinere es produeix en els 
accidents de tipologia lleu. Això pot venir donat per un augment en la notificació  
o per altres causes. 
 
Si mirem l’evolució per territoris veiem que a la província de Barcelona, en 
general augmenten els accidents in itinere lleus i greus, i disminueix els 
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mortals. En aquest cas, és en aquest territori on s'acumula la part més 
important dels accidents mortals. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
 
A Tarragona hi ha un petit ascens dels lleus i greus, mentre disminueixen els 
mortals ( 3-0): 

 
 
 

 
 
 
 
 

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
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  AT TOTALS in itinere                                   Variació   

 Barcelona Lleus Greus Mortals Totals  Lleus Greus Mortals Totals  

 2015 13.525 173 15 13.713  6,93% 3,59% -25% 6,84%  

               2014 12.649 167 20 12.835          

 AT TOTALS in itinere                                   Variació   

Tarragona Lleus Greus Mortals Totals  Lleus Greus Mortals Totals  

2015 896 12 0 908  10,89% 50% -100% 10,86%  

             2014 808 8 3 819        
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A Girona, augmenten els lleus lleugerament, però on hi ha un increment 
important és als mortals ( 0-4) 

 
 

  AT TOTALS in itinere                                   Variació   

 Girona Lleus Greus Mortals Totals  Lleus Greus Mortals Totals 

 2015 979 19 4 1002  11,75% -5% ------- 11,83% 

               2014 876 20 0 896        
Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 

 
I en el cas de Lleida hi ha un descens de les dades mes acusat en totes les 
tipologies. 

 
 

 AT TOTALS in itinere                                   Variació   

Lleida Lleus Greus Mortals Totals  Lleus Greus Mortals Totals  

2015 401 8 2 411  -1,23% -46,66% -50% -3,29%  

            2014 406 15 4 425        

Font: Observatori d’Empresa i ocupació (Generalitat de Catalunya) 
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Per acabar de veure la distribució dels accidents, a la taula següent analitzem 
els accidents de treball amb baixa mèdica, classificant-los en mortals i no 
mortals, a la vegada en traumàtics i no traumàtics i per últim en si han estat de 
trànsit o no. 

 
Així veiem que en el cas dels accidents de treball NO mortals i NO traumàtics, 
respecte a les dades de l'any passat que només es va produir un accident de 
trànsit en el sector de serveis i el va patir un home, aquest any 2015, objecte 
del balanç, no s'ha produït cap accident d'aquestes característiques.  
 
En el cas dels NO mortals Traumàtics, hi ha una reducció a les dades de l'any 
2014 on es van produir 2867 i l'any 2015 tenim 2741. Si fem la distribució per 
sexe al 2014 els homes van patir 2034  i les dones 823, en el cas del 2015 els 
homes han patit 2148 i les dones 593, podem comprovar en la distribució per 
sexes que tot i que hem baixat  en números totals en la distribució per sexes 
els homes augmenten significativament i les dones baixen de forma important.  
 
En el cas dels mortals no es va produir cap catalogat com a No traumàtic, i si 
17 traumàtics de trànsit. Aquests van estar patits per homes i principalment en 
el sector serveis. 
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CONCLUSIONS EN RELACIÓ ALS ACCIDENTS DE 
TREBALL: 

 
Les dades del 2015 ens comencen a donar informació de que el canvi de cicle 
que es va iniciar en l'exercici del 2014 on vàrem veure que la reducció 
progressiva dels índexs de sinistralitat es va veure truncada, es consolida. 
Aquest 2015 continuem comprovant un augment respecte al any 2014 en el 
nombre total d'accidents amb baixa, que ha suposat un augment del 
6,02% respecte al 2014 i un augment del 7,09% en els accidents lleus in 
itinere. 
 
1. En relació a la incidència  podem concloure que aquest any 2015 ha 

augmentat en 70 persones les accidentades a Catalunya per cada 
100.000 treballadors/es ocupats/des i que aquest augment es 
concentra majoritàriament als accidents de treball mortals i greus. 

 
Aquestes dades del 2015, consoliden el canvi de cicle important en el 
comportament d’aquest indicador, ja que inverteix la tendència, fet que 
considerem que es la conseqüència de les successives reformes 
laborals, precarització, polítiques d’austeritat i empitjorament 
progressiu de les condicions de treball d'aquests últims anys. 

 
2. Per tipus de contracte, cal destacar en sentit negatiu que tornem a 

tenir un augment en un 17,31% en la contractació temporal i un 2,01% 
de la fixa, però la dada més significativa és l'augment del 28,21% (dada del 
2014 18,18%) dels accidents mortals en contractes fixes i el més important 
del 12,50% en els contractes eventuals (dada del 2014 0%). Aquestes 
dades són clarament significatives de la precarietat de la contractació 
posterior a la reforma laboral, que han suposat un retrocés important pel 
que respecta a les condicions de treball i per tant cap a la prevenció en les 
empreses. 

 
3. Per sexe les dones acumulen el 32% de la sinistralitat laboral, respecte al 

total d’accidents de treball  (augment del 3,56% en les dones respecte als 
homes 7,22%). 
Aquest any s’ha incrementat la accidentalitat de les dones al sector serveis i 
agricultura, ramaderia i pesca. 
Pel que fa als percentatge d’increment de la variació acumulada 2014-2015 
és destacable l’augment dels AT mortals en dones d’un 133,33% (3-7) 
respecte l’any anterior tot i que aquesta dada de l'augment de mortalitat 
femenina està relacionada amb l'accident de l'avió de Germanwings (les 7 
dones).  
En el cas dels homes aquest increment és més moderat del 14,81%. 
L’augment de la sinistralitat greu es dóna a les dones en el percentatge més 
elevat amb causes laborals (+20%). 

 
4. Per sectors i demarcacions territorials en números globals tots els ítems 

han experimentat un creixement dels índexs respecte l’exercici anterior, 
excepte el del decreixement en el sector d'indústria  en alguns territoris on la 
dada més significativa és -16,67%  en la demarcació Alt Pirineu-Aran.  
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5. En relació als accidents sense baixa mèdica, hem de dir que la seva 

notificació ha augmentat molt lleugerament: un 1,17% respecte al any 
anterior. Element que creiem que té a veure amb el control sindical sobre la 
notificació d’algunes empreses. 

 
6. En relació als accidents mortals, aquest any s’ha produït un augment del 

21,05% respecte l’any anterior (de 57 a 69) però hem de tenir en compte 
que hi ha les comunicacions del accident de l’avió que sabem que acumula 
el 100% de les comunicacions de les dones i 21 dels casos de mortalitat en 
homes. 

 
7. En relació als accidents in itinere, han augmentat un 7,08 que es 

concentra en els accidents lleus, baixant en el cas dels greus i mortals que 
l’any 2014 havien pujat moltíssim. 

 
En conclusió, les dades registrades, són preocupants, ja que expliquen les 
conseqüències de la manca de  prevenció i  l’impacte de les polítiques 
d’austeritat i de les reformes laborals. Aquest danys són prevenibles, per tant 
considerem urgent que hi hagi una intervenció per revertir-ho. 
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3. MALALTIES CAUSADES PEL TREBALL A 
CATALUNYA 2015 
 
D’acord amb la informació proporcionada a través del CEPROSS (Comunicació 
de malalties professionals de la seguretat social) i PANOTRATTS 
(Comunicació de patologies no traumàtiques causades pel treball), com es pot 
veure en la taula de sota, a Catalunya durant l’any 2015 s’ha produït 4.301 
malalties causades pel treball, 3.316 expedients de malalties professionals, i 
985 expedients de patologies no traumàtiques causades o agreujades pel 
treball. 

 

Malalties causades pel treball 
Any 
2015 

Var. (%) 

CATALUNYA 

Malalties professionals 
(CEPROSS) 

Amb baixa 1.768 +3,27% 

Sense baixa 1.548 +1,98% 

Total 3.316 +2,66% 

Patologies no 
traumàtiques causades 
pel treball comunicades 

(PANOTRATSS) 

Amb baixa 570 +2,89% 

Sense baixa 415 -23,85% 

Total 985 -10,37% 

Total Malalties causades pel treball
1
  4.301 -0,65% 

ESPANYA 

Malalties professionals 
(CEPROSS) 

Amb baixa 9.073 +11,85% 

Sense baixa 10.065 +10,02% 

Total 19.138 +10,88% 

Patologies no 
traumàtiques causades 
pel treball comunicades 

(PANOTRATSS) 

Amb baixa 3.095 -21,25% 

Sense baixa 2.407 -23,71% 

Total 5.502 -22,34% 

Patologies no traumàtiques causades pel treball
2
 

(PANOTRATSS) 
5.498 -3,36% 

Total Malalties causades pel treball  24.636 +7,35% 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 

                                            
1
Per a Catalunya només disposem de les PANOTRATSS comunicades, per tant faltaria saber els 

expedients que finalment s’han tancat com a malaltia comuna o com a MMPP.  
2
 Una vegada restats de les comunicacions realitzades els expedients de patologies no traumàtiques 

causades pel treball com a malaltia comuna o com a MMPP. 
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3.1 LES MALALTIES PROFESSIONALS: 
 
Catalunya el 2015 va ser la comunitat autònoma que més número de MMPP 
va notificar amb 3.316 MMPP, però si mirem l’índex d’incidència (nº de MMPP 
per cada 100.000 treballadors), Catalunya passa a ser la desena, per darrera 
de Navarra, País Basc, La Rioja, Aragó, Múrcia, Comunitat Valenciana, 
Cantàbria, Galícia, P. d’Astúries. I si mirem l’Índex d’incidència normalitzat3 
Catalunya passa a ser la onzena.  
 
 

 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Així el 2015 de les 3.316 notificades, 1.768 van ser amb baixa, 929 les van patir 
dones i la resta 839 homes.  
 
La duració mitja d’aquetes baixes va ser de 87,87 dies per les dones i 86,16 
dies pels homes.  
 
 
De l’2014 al 2015 ha hagut un lleuger ascens d’un 2,66% en la declaració 
d’aquestes malalties a nivell Català i un destacable increment del 10,88% a 
l’Estat espanyol. 
 
Al gràfic següent podem veure que l’evolució de les dades en relació a les 
notificacions corresponents al 2005 i les notificacions del 2015. Aquest nombre, 
que ja era minso, des de la reforma del quadre de malalties professionals que 
es va realitzar amb l’objectiu de baixar els nivells d’infradeclaració, es va  
reduir gairebé a la meitat al 2010, i la situació no ha canviat gaire tot i que es 
veu una tendència a l’augment en els últims anys. 
 

 

                                            
3
 Índexs normalitzats per a cada comunitat autònoma en funció del seu nombre de treballadors 

en les diferents activitats econòmiques. 
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Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Si ens fixem en les MMPP amb baixa i sense baixa, a Espanya el 2011, per 
primera vegada, el nombre de malalties professionals sense baixa va superar el 
de les malalties professionals amb baixa, tot i que la tendència ha canviat, 
les MMPP amb baixa han estan augmentant lleugerament igual que les 
sense baixa.  
 

 
                                                                                Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Així, el 2015 es van notificar a nivell estatal, un total de 19.138 malalties 
professionals, de les quals 9.073 (47%) han estat amb baixa suposant un 
increment del 11,85% respecte el 2014, i 10.065 (53%) no han produït baixa, 
amb una disminució de 10,02% respecte el 2014.  
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A nivell de Catalunya les MMPP amb baixa encara són més que sense baixa 
 

 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Nota: els expedients de MMPP comunicats poden variar dels expedients tancats (declarats) com a MMPP 

ja que hi ha un procés de revisió i alguns expedients poden tancar-se com a malaltia comuna o com 
accident de treball.  

 
Així, el 2015 es van notificar a Catalunya, un total de 3.316 malalties 
professionals, de les quals 1.768 (53%) amb baixa, suposant un increment del 
3,27% respecte el 2014, i 1.548 (47%) sense baixa incrementant-se un 1,98% 
respecte el 2014, estabilitzant-se la seva tendència a l’alça dels últims anys. 
 
Des de l’any 2006, any en què es va aprovar el nou sistema de notificació i 
registre, A nivell Espanyol s’ha produït un fort descens en la declaració de 
malalties professionals amb baixa, 8.558 menys i un augment de les malalties 
professionals sense baixa, 5.521 notificacions més, que suposa un 122% 
d’increment (respecte l’any 2006). 
 
A Catalunya encara és més pronunciada, així respecte a l’any 2006, s’han  
produït 3.068 MMPP amb baixa menys, i un augment de les MMPP sense 
baixa, amb 901 notificacions més, que suposa un 139% d’increment (respecte 
l’any 2006). 
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3.1.1. Malalties professionals per territoris4, sexe, processos tancats i 
duració mitjana: 
 
En les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona  durant el 2015 hi va haver   
increments en la comunicació de MMPP respecte l’any 2014, tant amb baixa 
com sense baixa, encapçalats per Tarragona, on destaquen els increments del 
36,11% i de 20,83% de les MMPP comunicades amb baixa en dones i en 
homes respectivament, seguit del increment del 22,99% en MMPP amb baixa 
en homes a Girona.  
De les MMPP sense baixa, els increments més importants corresponen als 
homes a Girona amb un 17,11% i en dones a Tarragona, amb un 16,67%. Per 
contra les comarques de ponent va experimentar un destacable descens amb 
un 23,78% de les MMPP sense baixa i l’excepció més destacable és l’increment 
del 19,15% en les MMPP amb baixa en homes.  
 

 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

  

Variació (%) respecte any anterior MMPP amb baixa i sense baixa 
comunicades per província i sexe  

Amb baixa Sense Baixa Totals 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

BARCELONA 4,16% -0,87% 1,47% 7,20% 3,66% 5,40% 5,58% 1,13% 3,26% 

GIRONA 22,99% 4,30% 13,33% 17,11% 1,18% 8,70% 20,25% 2,81% 11,14% 

LLEIDA 19,15% -10,67% 0,82% -15,63% -30,38% -23,78% -0,90% -20,78% -12,45% 

TARRAGONA 20,83% 36,11% 30,00% -16,42% 16,67% 0,72% -0,87% 26,39% 14,29% 

CATALUNYA 8,17% 1,72% 4,67% 4,08% 1,15% 2,57% 6,19% 1,46% 3,68% 

                                            
4
 Cal anar amb compte amb el tractament de les dades a nivell provincial, ja que al haver-hi 

números baixos pot donar diferencials exagerats sobre tot en els territoris amb menys població 
treballadora. 

BARCEL
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2014

BARCEL
ONA
2015

GIRONA
2014

GIRONA
2015

LLEIDA
2014

LLEIDA
2015
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ONA
2014

TARRAG
ONA
2015

Homes amb baixa 601 626 87 107 47 56 48 58

Dones amb baixa 689 683 93 97 75 67 72 98

Homes sense baixa 528 566 76 89 64 54 67 56

Dones sense baixa 547 567 85 86 79 55 72 84
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El 2015 en totes les províncies hi va haver un increment en els processos 
tancats5 de MMPP respecte l’any 2014, encapçalats per Tarragona, seguida de 
Lleida i Girona i per últim Barcelona i, destaquem els increments més 
pronunciat processos tancats en homes a Girona i Lleida, amb un 69,44% i 
50,70% respectivament,  i un 62,26% en dones a Tarragona.  
 
A nivell de Catalunya, la duració mitjana d’aquestes baixes va ser quasi 
igual en homes i en dones, essent la mitjana en 65,40 dies, destacant la 
disminució respecte l’any 2014 del -29,51% en dones i del -19,24% en homes.  
 

 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 

                                            
5
 Un procés de malaltia professional es defineix com el conjunt de comunicats de malaltia professional 

tancats pertanyents a un treballador, i que provenen de la mateixa malaltia professional. La seva durada 
és el nombre acumulat de dies de baixa laboral de tots els comunicats tancats. Per tant, el procés 
comença amb un comunicats inicial d'una malaltia professional, considerant-se els següents comunicats 
com recaigudes sempre que corresponguin al mateix codi de malaltia professional. Es poden donar 
processos de MMPP tancats iniciats altres anys i fins i tot des del 2007. Les causes de tancament són: 
Alta per curació i / o alta laboral, alta amb proposta de canvi de treball, alta amb proposta d'incapacitat 
permanent, lesions permanents no invalidants, defunció, sense baixa laboral en últim comunicat i altres 
causes. Font: Informe anual CEPROSS y PANOTRATSS 2015 
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GIRONA
2015

LLEIDA
2014
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TARRAGO
NA 2014

TARRAGO
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Homes 481 562 71 107 36 61 46 52

Dones 581 634 83 89 64 67 53 86

Duració mitja homes 84,35 64,96 60,87 48,97 53,06 86,89 92,91 73,67

Duració mitja dones 95,28 68,76 96,64 58,64 55,47 39,93 110,98 70,59

Duració mitja total 90,33 66,97 80,15 53,36 54,6 62,30 102,59 71,75
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  Variació (%) respecte any anterior del número i 
duració mitjana MMPP tancades per sexe i província 

Número Duració mitjana 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

BARCELONA 16,84% 9,12% 12,62% -22,99% -27,83% -25,86% 
GIRONA 50,70% 7,23% 27,27% -19,55% -39,32% -33,42% 
LLEIDA 69,44% 4,69% 28,00% 63,75% -28,02% 14,11% 
TARRAGONA 13,04% 62,26% 39,39% -20,70% -36,39% -30,06% 
CATALUNYA 23,34% 12,16% 17,17% -19,24% -29,51% -25,30% 

 
A nivell Estatal:  
Hi ha una clara correlació entre l'edat i la durada dels processos, a més edat 
corresponen processos més llargs.  
En homes la major duració mitjana de les baixes es situa a la franja dels 60 a 
64 anys, i en dones entre els 45-49 anys.  
Dels processos tancats un 45,81% van tenir més d’un comunicat, o sigui van 
ser  recaigudes. 
Les defuncions, lamentablement, són una de les possibles causes de 
tancament del procés de MMPP, així l’any 2015 el número de defuncions per 
treballadors actius a causa de MMPP iniciades a partir de l’1 de gener de 2007 
és de 1 treballador, però el major número de defuncions es produeix una 
vegada es té la pensió de la Seguretat Social. El 2015 van morir 381 
pensionistes d'incapacitat permanent derivada de MMPP, amb una edat mitjana 
de 78 anys. D’aquests, 34 eren menors de 65 anys amb una edat mitjana de 55 
anys. La resta 347 tenien 65 o més anys i una edat mitjana de 80 anys. 
 
Els territoris6 un a un: 
 
Barcelona: durant el 2015 hi va haver increments en la comunicació de MMPP 
respecte l’any 2014, es van comunicar 2.442 (3,26%) MMPP, 1.309 (1,47%)   
amb baixa i 1.133 (1,50%) sense baixa.  
A destacar: El lleuger increment  de les MMPP amb baixa en els homes 
(4,16%), en contra posició amb la lleugera disminució en les MMPP amb baixa 
en dones (-0,87%). Les MMPP sense baixa augmenten més en homes (7,20%) 
que en dones (3,66%).  
Aquest increment respecte l’any 2014 també es va donar en els processos 
tancats7 de MMPP. Així el 2015 es van tancar 1.196 (12,62%) processos, amb 
una duració mitjana de 66,97 (-25,86%) dies.  
A destacar: L’ascens en els processos tancats de MMPP en homes amb un 
16,84%, per un 9,12% en dones i les reduccions del - 27,83% en la duració 
mitjana dels processos de MMPP en dones i del  -22,99% en homes respecte el 
2014. 
 

                                            
6
 cal anar amb compte amb el tractament de les dades a nivell provincial, ja que al haver-hi 

números baixos pot donar diferencials exagerats sobre tot en els territoris amb menys població 
treballadora.  
7
 que es defineixen com el conjunt de comunicats de MMPP d’un treballador i que pertanyen a 

una  mateixa MMPP, i que cal tenir en compte que el primer comunicat es pot haver iniciat anys 
abans. 
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Girona: durant el 2015 hi va haver descensos en la comunicació de MMPP 
respecte l’any 2014, es van comunicar 379 (11,14%) MMPP, 204 (13,13%)   
amb baixa i 175 (8,70%) sense baixa.  
A destacar: l’ascens més important (a nivell de Catalunya) de les MMPP amb 
baixa i sense baixa en homes amb un 22,99%, i un 17,11%, respectivament, 
per un 4,30%, i un 1,18% en dones, respectivament. 
Aquest ascens respecte l’any 2014 també es va donar en els processos tancats 
de MMPP. Així el 2015 es van tancar 196 (27,27%) processos, amb una duració 
mitjana de 53,36 (- 33,42%) dies, la més baixa de tota Catalunya.  
A destacar: l’ascens en els processos tancats de MMPP en homes amb un 
50,70%, per un 7,23% en dones i el descens del -39,32% en la duració mitjana 
dels processos de MMPP en dones respecte el 2014, per un  descens del -
19,55% en homes. 
 
Lleida: durant el 2015 va ser l’única província a Catalunya on hi haver 
importants descensos en la comunicació de MMPP respecte l’any 2014, es van 
comunicar 232 (-12,45%) MMPP, 123 (0,82%)  amb baixa i 109 (-23,78%) 
sense baixa.  
A destacar: el únics ascensos es donen les MMPP amb baixa en homes amb 
un 19,05%, per contra es donen descensos en totes les altres categories,           
-10,67% en MMPP amb baixa dones, i les MMPP sense baixa un -30,38% 
dones, i un -15,63% en homes. 
Per contra els processos tancats de MMPP van augmentar, així el 2015 es van 
tancar 128 (28%) processos, amb una duració mitjana de 62,3 (+14,11%) dies. 
A destacar: l’important increment en els processos tancats de MMPP en homes 
amb un 69,44%, per un 4,69% en dones, i l’important ascens del 63,75% en la 
duració mitjana dels processos de MMPP en homes respecte el 2014,  per un 
descens del -28,02% en dones. 
 
Tarragona: durant el 2015 hi va haver ascensos en la comunicació de MMPP 
respecte l’any 2014, es van comunicar 296 (14,29%) MMPP, 156 (30%)   amb 
baixa i 140 (0,72%) sense baixa.  
A destacar: L’increment més important correspon a les MMPP amb baixa en 
dones, amb un 36,11%, per un 20,83% en homes. Per contra les MMPP amb 
baixa  disminueixen en homes, amb un -16,42%, per un increment del 16,67% 
en dones. 
Aquest ascens respecte l’any 2014 també es va donar en els processos tancats 
de MMPP. Així el 2015 es van tancar 138 (39,39%) processos, amb una duració 
mitjana de 71,75 (-30,06%) dies.  
A destacar: L’ascens en els processos tancats de MMPP en dones amb un 
62,26%, per un 13,04% en homes i el descens del -36,39% en la duració 
mitjana dels processos de MMPP en dones respecte el 2014, per un -20,70% 
en homes. 
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3.1.2. Per grups de malalties.  
 
El quadre de malalties professionals està dividit en 6 grups depenent de la 
causa de la malaltia.  
Si mirem les dades específiques de Catalunya, atenent a la distribució de les 
malalties per grups, ens trobem que l’any 2015 igual que els altres anys, la gran 
majoria el de les mateixes s’engloben dintre del denominat Grup 2, causades 
per agents físics amb un 80,32% (on s’engloben les malalties causades per 
factors ergonòmics com els moviments repetitius i les postures forçades,  el 
soroll, esforços sostinguts de la veu, radiacions ionitzants, etc.) seguides a 
molta distància per les del Grup 5, malalties de la pell causades per substàncies 
i agents no compresos en algun dels altres apartats, amb un 6,96 %. Hi ha 
hagut increments destacables en les MMPP del grup 3, agents biològics, i l’1, 
agents químics, i una baixada en les del grup 6, agents carcinògens. Més 
endavant hi ha la taula amb els percentatges.  
 
 

 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

3.1.3 Per sexe: 
 
L’any 2015 es va trencar la tendència de la comunicació de més malalties 
professionals en dones que en homes, el mateix va passar amb els  accidents 
de treball que n’hi va haver més en homes que en dones. 
 
Aquest fet reflexa la segregació del treball per gènere, i per tant trobem la seva 
explicació en exposició a condicions de treball diferents. 
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Grup 2: Malalties 
prof. causades per 

agents físics 
80,32% 

Grup 3: Malalties 
prof. causades per 

agents biològics 
4,78% 

Grup 4: Malalties 
prof. causades per 

inhalació de 
substàncies i agents 

no compresos en 
altres apartats 

3,11% 

Grup 5: Malalties 
prof. de la pell 
causades per 

substàncies i agents 
no compresos en 
algun dels altres 

apartats 
6,96% 

Grup 6: Malalties 
prof. causades per 
agents carcinògens 

0,03% 

Distribució de MMPP 2015 per grups de malalties 
a Catalunya 
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Tot i així aquesta tendència a l’alça de la comunicació de les malalties, cal 
destacar la dimensió de gènere a l’hora d’emmalaltir, ja que puja comunicació 
de MMPP més en homes que en dones, un 5’45% en el cas dels homes per 
només un 0’52% en el cas de les dones.  
 
Per grup de malalties i sexe:  
 
Cal destacar la diferent incidència que tenen les malalties dels grups 3 i 4 entre 
homes i dones, conseqüència dels diferents sectors on treballen els uns i les 
altres. Així en el grup 3: agents biològics, es veu el pes dels comunicats amb 
baixa que tenen les dones amb un 7,20%, per només un 2,13% del dels homes. 
Aquesta diferència a l’inrevés però menys pronunciada també la podem veure 
en els grups 1: agents químics i grup 4: inhalació de substàncies, on els 
comunicats en homes són superiors que en dones.  
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Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 

  

Percentatge de MMPP comunicades amb baixa i sense baixa i sexe per grups de 
malalties a Catalunya 2015 

Grup 1: agents 
químics 

Grup 2: agents 
físics 

Grup 3: agents 
biològics 

Grup 4: inhalació 
de substàncies 

Grup 5: Malalties 
de la pell 

Grup 6: 
agents 
carcinògens 

Homes amb 
baixa 5,19% 81,58% 2,13% 3,90% 7,08% 0,12% 
Dones amb 
baixa 3,70% 80,11% 7,20% 2,33% 6,67% 0,00% 
Homes sense 
baixa  6,27% 80,26% 3,53% 3,92% 6,01% 0,00% 
Dones sense 
baixa  4,29% 79,29% 5,93% 2,40% 8,08% 0,00% 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Malauradament no disposem de les dades per agent causant per a Catalunya, 
però ens poden orientar les que es donen per a l’Estat espanyol. Així dins del 
Grup 2, causades per agents físics, la gran majoria, un 90% són 
provocades per postures forçades i moviments repetitius provocant 
lesions com ara les tendinitis o malalties per pressió dels nervis com el 
síndrome del túnel carpià, suposant un mínim increment respecte l’any 2014, 
seguides  a molta distància per les hipoacúsies (descens de l’audició) causades 
per soroll amb un 4,97%, suposant un increment respecte l’any 2014 del  

Grup 1:
agents
químics

Grup 2:
agents
físics

Grup 3:
agents

biològics

Grup 4:
inhalació

de
substànci

es

Grup 5:
Malalties
de la pell

Grup 6:
agents

carcinòge
ns

Homes amb baixa 5,19% 81,58% 2,13% 3,90% 7,08% 0,12%

Dones amb baixa 3,70% 80,11% 7,20% 2,33% 6,67% 0,00%

Homes sense baixa 6,27% 80,26% 3,53% 3,92% 6,01% 0,00%

Dones sense baixa 4,29% 79,29% 5,93% 2,40% 8,08% 0,00%
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8,17%, i dels nòduls vocals degut als esforços mantinguts de la veu amb un 
3,26% que disminueixen lleugerament respecte l’any 2014. 
Per la seva especial morbiditat, cal senyalar que la majoria de les malalties 
declarades en el Grup 6, agents cancerígens, són causades per l’amiant, 8 amb 
baixa (89%), i 11 sense baixa (78,57%) durant el 2015 a Espanya. Respecte 
l’any 2014 les malalties d’aquest grup s’han reduït a la meitat (-53%). Cal 
remarcar que l’exposició a l’amiant disposa d’uns protocols específics pre i 
postexposició que faciliten la demostració de la relació causa- efecte. A finals 
de l’any 2011, des de CCOO, conscients de la importància de la lluita contra el 
càncer laboral vam iniciar la campanya “càncer zero”8.  
 
Per sectors i sexe. 
 
Cal tenir present que les dades són per l’Estat espanyol, però ens poden 
orientar al que ha passat a Catalunya. Per branques d'activitat, en xifres 
absolutes, el major nombre de malalties amb baixa laboral en homes es dóna 
en el sector de la "Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 
"seguit de la "Indústria de l'alimentació ", de la "Fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equip" i de la "Construcció especialitzada", 
iguals que l’any 2014. 
 
En el cas de les dones, les activitats on es comunica el major nombre de 
malalties professionals són en les "Activitats sanitàries", el "Comerç al detall "i 
els" Serveis a edificis i activitats de jardineria ", aquestes últimes l’any 2015 han 
substituït a la “Indústria de l'alimentació". 
 
De les quals les malalties comunicades més freqüents van ser del colze i 
avantbraç (epicondilitis i epitrocleitis), canell i mà (tendinitis i tenosinovitis), 
lesions nervioses per compressió, que pertanyen al grup 2 (agents físics) 
excepte en les Activitats sanitàries que són provocades per malalties 
infeccioses i estan dins del grup 3 (agents biològics). 
 
La variacions de l’índex d’incidència9 durant els anys no apunten una tendència  
clara, però l’any 2015 amb un 120,47 ha augmentat respecte l’any 2014 
(112,10), sent superior al d'anys anteriors, excepte al de l'any 2011. 
 
La major incidència de malalties professionals es registra entre els treballadors 
de la "Indústria manufacturera". L'índex d'incidència registrat el 2015 a aquesta 
activitat econòmica va ser de 395,51 casos per cada 100.000 treballadors 
seguit de la "Indústries extractives" (283,98), a continuació encara que a gran 
distància dels anteriors se situen "D'altres serveis" (161,75), la "Construcció" 
(153,57) i el "Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de 
residus i descontaminació "(136,30).  Les "Activitats administratives i serveis 
auxiliars" se situen al voltant de la mitjana i la resta de les activitats 
econòmiques no arriben a la mitjana estatal. 
 
 

                                            
8
 http://www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/cancercero/Portada 

9
 nº de MMPP per cada 100.000 treballadors 
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3.2. PANOTRATSS 
 
A Espanya, durant el 2015 se van comunicar un total de 5.502 patologies 
no traumàtiques causades pel treball, de les que 3.095 van ser amb baixa,  
disminuint un destacable -21,25% respecte del 2014, i 2.407 sense baixa, 
suposant una important disminució respecte del 2014 del -23,71%. Respecte 
l’any 2014 les patologies causades pel treball es van reduir un -2,07%, i les 
malalties o defectes agreujats per aquest un -7,02%. En conjunt suposen una 
disminució del - 3,36 % respecte el 2014. Si sumem les dades de malalties 
professionals i aquestes ens donarien el total de 24.636 malalties 
ocasionades pel treball a Espanya.  
 

 
 
El 22 % de les malalties ocasionades pel treball no estan reconegudes al 
quadre de malalties professionals com a tals, són 5.502 patologies no 
traumàtiques que tenen un origen professional, que no és poc.  Una vegada 
restats de les comunicacions realitzades els expedients de patologies no 
traumàtiques causades pel treball com a malaltia comuna o com a MMPP 
queden pel 2015 en 5.498, de les quals 4.121 són causades pel treball i 1.377 
són les malalties o defectes agreujats per aquest.  
 

 

Amb Baixa 
56% 

Sense baixa 
44% 

PANOTRATSS ESPANYA 2015 

Causades 
75% 

Agreujades 
25% 

ORIGEN DE PANTOTRATSS 
ESPANYA 2015 
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A Catalunya durant el 2015 es van comunicar 985 patologies no 
traumàtiques causades pel treball de les  que 570 van ser amb baixa , 
suposant un increment del 2,89% respecte l’any 2014, i 415 sense baixa 
suposant una disminució del -23,85% respecte l’any 2014. En conjunt 
suposen una disminució de -10,37% respecte l’any 2014, a l’espera de 
veure quines s’han acceptat finalment.   
 

 
 
Malauradament no disposem de les dades de Catalunya pel tipus de patologia, 
però ens poden orientar les de l’Estat espanyol, així per tipus i categoria de la 
patologia no traumàtica en el seu primer apartat, malalties causades pel treball, 
pel l’any 2015 s’evidencia que tornen a ser les malalties del aparell 
locomotor les majoritàries amb un 56,58% tot i que s’han reduït un -22,23% 
respecte el 2014, i en segon lloc apareixen les anomenades malalties de la pell, 
amb un 9,99% amb increment d’un 3,78% respecte el 2014. Al segon apartat, 
malalties o defectes agreujats pel treball, també apareixen en primer lloc les 
malalties del aparell locomotor amb un 79,81% dels casos de agreujament 
de malalties o defectes a causa del treball amb descens del -17,49% respecte 
l’any 2014.  
 
Cal destacar la diferència que hi ha en la prevalença de les malalties 
mentals, tant les causades pel treball (80) com les agreujades per aquest 
(14) de només el 1,71% a nivell de l’Estat espanyol amb el 7,1% (57.413)  
El major nombre de patologies es dóna en la indústria manufacturera, seguida 
del comerç a l'engròs i al detall. 
 
  

Amb Baixa 
58% 

Sense baixa 
42% 

PANOTRATSS CATALUNYA 2015 
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3.3. SUBDECLARACIÓ DE LES MALALTIES PROFESSIONALS 
 
La subdeclaració de malalties professionals és reconeguda de forma 
generalitzada al nostre país.  
La classificació d’un procés com a malaltia comuna o com a malaltia 
professional té importants implicacions sobre les repercussions econòmiques, 
laborals i socials  i sobre els drets que té un treballador en un i altre cas; qui s’hi 
ocupa de la cobertura sanitària, com es finança la prestació, i altres 
implicacions lligades al grau de responsabilitat de la empresa en el 
desenvolupament de la patologia i en la gestió de riscos laborals.  

Fa uns dies CCOO Catalunya, hem finalitzat un estudi de l’estimació de les 
malalties relacionades amb el treball a Catalunya, disponible al nostre web10. 

D’aquesta estimació, hem obtingut dades tant rellevants com que al 2015, es 
van produir a Catalunya 13800 nous casos de malalties derivades del treball, 
distribuït segons tipus de malaltia tal i com es detalla a la taula i que el 
percentatge de malaltia més important amb relació amb el treball,  és sense 
cap mena de dubte la malaltia osteomuscular seguida de les malalties de la 
pell.: 

 Estimació de la incidència de la malaltia relacionada amb el treball a Catalunya al 2015   
                  

CATALUNYA 
Taxa 
Incidència Valor 

Taxa 
Incidència Valor Valor   

  Inferior 
Estimació 
Inferior Superior 

Estimació 
superior Media % 

Enfermedades Osteomusculares 5,350 1659,52 25,800 8002,90 4831 35,01 

Hipoacusia o sordera por ruido 1,420 440,47 9,980 3095,70 1768 12,81 

Enfermedades de la piel 3,480 1079,46 9,160 2841,34 1960 14,21 

Alteraciones mentales 0,030 9,31 8,280 2568,37 1289 9,34 

Enfermedades respiratorias 2,310 716,54 6,960 2158,92 1438 10,42 

Tumores malignos 0,570 176,81 5,250 1628,50 903 6,54 

Enfermedades del sist. nervioso 3,080 955,39 3,080 955,39 955 6,92 

Enfermedades infecciosas 0,960 297,78 1,380 428,06 363 2,63 

Enfermedades cardiovasculares 0,610 189,22 0,610 189,22 189 1,37 

Enfermedades de los ojos 0,330 102,36 0,330 102,36 102 0,74 

Enfermedades gastrointestinales 0,004 1,24 0,004 1,24 1 0,01 

        TOTAL 13800 
 

Destaquen significativament els cas dels tumors malignes laborals estimats: 
903, front les comunicacions de malalties professionals realitzades l’any passat 
derivades de l’exposició a agents carcinògens, que ha sigut només d’1 cas, 
exemple que dóna idea del gravíssim subregistre que existeix en quant al 
càncer laboral al nostre país. 

                                            
10

 http://www.ccoo.cat/salutlaboral/noticia/200219/situacio-i-impacte-de-la-declaracio-de-les-
malalties-relacionades-amb-el-treball-a-catalunya#.VxzehzCLTIU NOTICIA 
http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/28_abril_2016/INFORME_ESTIMACIO_MMPP_I_CO
STOS_CATALUNYA_2015.pdf INFORME 

http://www.ccoo.cat/salutlaboral/noticia/200219/situacio-i-impacte-de-la-declaracio-de-les-malalties-relacionades-amb-el-treball-a-catalunya#.VxzehzCLTIU
http://www.ccoo.cat/salutlaboral/noticia/200219/situacio-i-impacte-de-la-declaracio-de-les-malalties-relacionades-amb-el-treball-a-catalunya#.VxzehzCLTIU
http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/28_abril_2016/INFORME_ESTIMACIO_MMPP_I_COSTOS_CATALUNYA_2015.pdf
http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/28_abril_2016/INFORME_ESTIMACIO_MMPP_I_COSTOS_CATALUNYA_2015.pdf
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La magnitud d’aquesta dada, contrasta amb les estadístiques oficials de 
comunicacions de malalties professionals relacionades en apartats anteriors. 
L’any 2015, van ser 3.316 malalties professionals declarades, que suposen una 
infradeclaració d’un 76%. 

Si comparem aquesta dada amb altres comunitats autònomes, que tenen un 
índex d’incidència de comunicació de malalties professionals més elevada, 
veiem que els mecanismes i procediments d’actuació per la declaració i 
notificació de la patologia laboral que es facin a les CCAA són imprescindibles: 
 
Percentatge del subrregistre a Catalunya i comparació amb altres CCAA  al 2015 
 

 
Estimades Declarades %Infradeclaració 

CATALUNYA 13800 3316 75,97 

NAVARRA1 1176 1542 -31,12 

PAÍS BASC1 3981 2682 32,63 

1comunitats autònomes amb major índex d’incidència de malalties professionals  
registrades de manera continuada els darrers anys.  

 
Per finalitzar aquest apartat, ens hagués estat necessari disposar de les 
dades de l’evolució de la contingència comú a Catalunya al 2015 i els 
tipus de diagnòstics, així com la informació sobre els procediments de 
determinació de contingència iniciats, segons tipus de patologia també. 
 
Malauradament aquesta informació, encara no està a disposició de la 
ciutadania, fet que ens ha estat confirmat per l’Icam, organisme encarregat 
entre d’altres funcions de generar el sistema d’informació en vers aquest 
fenomen al nostre país. 
 
L’evolució i les dades que tenim fins avui corresponen a data 31 de desembre 
de 2014, però excepte que hi hagi un canvi de tendència, que malauradament 
per la nostra experiència no ha millorat, tot al contrari, degut al increment del 
nombre de consultes sobre la disconformitat amb la gestió del Icam, creiem que 
els indicadors com a mínim s’han mantingut, sinó han empitjorat. Per tant, la 
idea de que la patologia laboral s’amaga amb catalogació de malaltia comuna 
continua sent vigent. 
 
Les dades fins al 2014, que ens recolzen en la nostra hipòtesis són: 
 
EVOLUCIÓ DE LA ITCC A CATALUNYA 2014 
 
La incapacitat temporal a Catalunya, manté una evolució molt estable, és a dir 
té un patró de comportament molt previsible. Aproximadament per cada 3 
milions de treballadors es produeixen a l’any menys de 1.000.000 episodis de 
incapacitat temporal per contingència comuna. 
Així el darrer temps i dins d’aquesta norma, la ITCC ha fluctuat en relació a les 
taxes d’atur al nostre país (és a dir el denominador de nombre d’afiliats actius 
mitja d’aquell any). 
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com s’observa a la taula, la incidència de la ITCC s’està recuperant, per que 
estan augmentant el nombre de afiliats actius. 
 
Però la dada que d’aquest estudi volem ressaltar és el tipus de diagnòstics que 
causen baixa a Catalunya. 
Les quatre causes principals tenen  molt a dir amb possibles exposicions 
laborals: 
 
 Malaltia sistema osteo muscular. 
 Malaltia mental i del comportament 
 
Aquest tipus de malaltia multi causal i que per demostrar el seu origen 
professional, cal iniciar un procediment judicial, fet que amb les retallades de 
sous, la por a perdre la feina, i les taxes judicials ha disminuït encara més els 
darrers anys. 
 
Ens resulta preocupant que hagi baixat en general la comunicació de la malaltia 
professional i que hagi pujat la declaració de la ITCC a Catalunya. 
 
 

Indicadors principals d’IT per contingència comuna (0-

18 mesos). Del 2010 al 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre afiliats actius (mitjana) 3.117.428 3.070.143 2.973.245 2.886.816 2.935.368
Nombre IT iniciades 946.506 911.930 843.996 780.815 815.250
INCIDÈNCIA ACUMULADA/100 treb. 30,4 29,7 28,4 27,0 27,8

Nombre IT 0-18 obertes final període 104.050 77.291 76.100 76.320 82.839
Nombre afiliats actius final període 3.086.563 3.001.447 2.875.276 2.862.396 2.944.870
PREVALENÇA final període/100 treb. 3,4 2,6 2,6 2,7 2,8

Nombre Altes 943.834 925.050 853.529 772.809 807.128
Dies en IT (0-18 mesos) 33.705.822 33.905.279 29.306.225 26.002.726 28.850.701

Durada mitjana per IT, dies 35,7 36,7 34,3 33,6 35,7
Durada mediana 8 8 7 7 7
DIES EN IT/Afiliat actiu 10,8 11,0 9,9 9,0 9,8
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Font: Icam Informe 2014 

 
En el nostre estudi d’estimació de la patologia laboral no reconeguda, no 
declarada, justament aquests diagnòstic de patologia osteo muscular és el més 
incident (acumula el 34,01%)  junt amb les alteracions mentals (9.04%) de les 
patologies que no es declaren però que tenen el seu origen a les condicions  de 
treball. 
 

 

Altes 2014, grups diagnòstics N
Durada 

Mitjana IT

Durada 

Mediana IT

Dies en IT 

(Altes)

13-M.osteomusculars 166.167 52,0 17 8.648.118

05-M.mentals i comport. 57.413 73,5 29 4.221.171

19-Traumes i causes ext. 73.911 53,9 24 3.986.956

02-Tumors 17.657 126,7 46 2.237.079

09-M.sist.circulatori 18.118 76,7 27 1.390.242

18-Símptomes no classif. 65.234 21,0 4 1.367.403

11-M.sist.digestiu 52.661 25,0 6 1.318.846

10-M.sist.respiratori 160.270 8,2 4 1.311.511

15-M.gestació,part,puerperi 16.860 50,7 26 854.775

14-M.genitourinaries 31.172 24,5 8 764.894

06-M.sist.nerviós 15.638 46,6 6 728.684

01-M.infeccioses 88.538 6,0 2 530.632

07-M.ulls i annexes 12.922 31,4 9 405.381

12-M.pell 10.273 25,6 9 263.401

08-M.oïda 11.308 18,2 5 205.378

04-M.endocrines 3.600 54,8 25 197.357

20-Altres traumes i causes ext. 647 225,3 100 145.742

21-Altres exposicions i proves 2.025 51,6 21 104.400

03-M.sang i immunol. 1.358 64,7 27 87.821

17-M.congènites 1.094 59,8 26 65.465

22-Altres situacions especials 262 59,0 24,5 15.445

Total 807.128 35,7 7 28.850.701

Durada i dies en IT, per grups diagnòstics
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CONCLUSIONS SOBRE MALALTIES PROFESSIONALS 

 
A tall de conclusió pel que respecta a les malalties professionals podem dir que  
 
1. A Catalunya l’any 2015 s’han comunicat un total de 4301 Malalties 

relacionades amb el treball (aglutinant MMPP i Panotratss), dada que 
significa una disminució del -0,65% respecte al any 2014. 
En detall podem dir que: 

 

 Les dades ens diuen que hi ha hagut un increment de les malalties 
professionals (MMPP) comunicades a Catalunya. 

 Un lleuger ascens de les patologies no traumàtiques causades pel treball 
(PANOTRATSS) amb baixa i un descens destacable amb les sense 
baixa.  

 
Per contra el comportament a l’Estat espanyol es dóna un ascens 
destacable de les MMPP i un important descens de les PANOTRATSS, 
però que en termes globals signifiquen un augment +7,35%  

 
2. A nivell de Catalunya, la duració mitjana d’aquestes baixes va ser quasi 

igual en homes i en dones, essent la mitjana en 65,40 dies, destacant la 
disminució respecte l’any 2014 del -29,51% en dones i del -19,24% en 
homes.  

 
3. Si mirem l’evolució històrica, les tendències que hi havia de descens de les 

malalties provocades pel treball amb baixa i l’ascens de les sense baixa, 
aquestes han canviat, a Catalunya s’ha estabilitzat la tendència a l’alça 
dels últims anys, no en canvi les PANOTRATSS, amb importants descensos 
en patologies sense baixa.    

 
4. Si mirem per tipus de malalties, veiem que el grup de malalties que més es 

comunica és el GRUP 2 (agents físics: osteomusculars, postures forçades,  
hipoacúsies, esforços sostinguts de la veu, radiacions ionitzants… ) que 
suposa el 80,32% de les comunicacions de malalties professionals a 
Catalunya. 
En canvi, sobta considerablement la baixada en el infrarregistre actual de 
les comunicacions de les malalties causades per Agents Carcinògens ( que 
correspon al grup 6) 

 
5. En quant a la dimensió de gènere, cal destacar la diferent incidència que 

tenen les malalties dels grups 3 i 4 entre homes i dones, conseqüència dels 
diferents sectors on treballen els uns i les altres.  

 
 
Així en el grup 3: agents biològics, es veu el pes dels comunicats amb 
baixa que tenen les dones amb un 7,20%, per només un 2,13% del dels 
homes. Les dones tenen més incidència en les "Activitats sanitàries", el 
"Comerç al detall "i els" Serveis a edificis i activitats de jardineria ", 
aquestes últimes l’any 2015 han substituït a la “Indústria de 
l'alimentació". 
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En els grups 1: agents químics i grup 4: inhalació de substàncies, on els 
comunicats en homes són superiors que en dones. El sector de la 
"Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs "seguit de la 
"Indústria de l'alimentació ", de la "Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equip" i de la "Construcció especialitzada", iguals 
que l’any 2014 són els que acumulen més incidència d’homes. 

 
 
6. En relació al registre PANOTRATSS (malaltia relacionada amb el treball), a 

Catalunya durant el 2015 es van comunicar 985 patologies no traumàtiques 
causades pel treball de les  que 570 van ser amb baixa, suposant un 
increment del 2,89% respecte l’any 2014, i 415 sense baixa suposant una 
disminució del -23,85% respecte l’any 2014. En conjunt suposen una 
disminució de -10,37% respecte l’any 2014, (aquesta dada està pendent de 
consolidar-se, no es definitiva) 

 
 
7. En relació al fenomen de la infradeclaració reconegut àmpliament pel 

conjunt dels agents, aquest 2015 un estudi que hem fet, estima que hi ha 
hagut un 76% de malalties que no s’han declarat a Catalunya. 

 
 
Per últim i a mode de reflexió, cal recordar que alguns dels factors que 
influeixen en la declaració de les patologies derivades del treball són: la 
reconeguda subdeclaració de malalties professionals, la por dels treballadors a 
perdre la feina que comporta que no es reclamin els danys  com a laborals i la 
desesperada situació econòmica de molts aturats que fa que  s’acceptin ofertes 
laborals amb condicions precàries (baixos salaris, contractes temporals, males 
condicions laborals) entre d’altres.  
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5.- INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ A CATALUNYA 2014 
 

El passat 8 de novembre del 2015 va fer 20 anys que es va publicar al BOE la 

Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. La nostra experiència a les 

empreses, a partir de la tasca dels delegats i delegades de prevenció, ens fa 

pensar que encara queda molt camí a recórrer a les empreses, fet que ens ho 

confirma la pràctica diària de la nostra acció sindical a les empreses. 

Fins ara no teníem dades objectives, però al maig del 2015 es va publicar 

l’estudi que havia realitzat la Generalitat de Catalunya11, on la població de 

referència han estat les empreses de Catalunya amb un o més treballadors 

afiliats a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2013, aquestes 

empreses agrupen 2.261.970 treballadors a Catalunya, i el període de recollida 

de dades va ser del 1 de març al 30 de juny del 2014. 

La metodologia emprada, situa aquestes dades amb un nivell de fiabilitat com 

no l’havíem tingut abans: no és una enquesta que s’emplena a l’empresa, sinó 

que es basa en la comprovació documental de la informació realitzada per 

tècnics dels centres de Seguretat i Salut Laboral dels diferents territoris 

(experts en la matèria i sense cap interès en les categories de resposta), en el 

marc d’entrevistes amb els responsables de prevenció de l’empresa i en 

presencia dels delegats/des de prevenció, en cas que n’hi hagués. 

Aquest estudi, pretén fer un diagnòstic del grau d’integració de la prevenció a 

les empreses catalanes, a partir de la modalitat d’organització preventiva, 

realització d’activitats preventives i procediments de participació i consulta. 

Els principals resultats d’aquest estudi a Catalunya els analitzem als apartats 

següents. 

                                            
11

 disponible al web: http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-
_centre_de_documentacio/documents/01_-_publicacions/06_-
_seguretat_i_salut_laboral/arxius/INFORME_gestio_PRL_empreses_CAT_2004_2015.pdf  

http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/documents/01_-_publicacions/06_-_seguretat_i_salut_laboral/arxius/INFORME_gestio_PRL_empreses_CAT_2004_2015.pdf
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/documents/01_-_publicacions/06_-_seguretat_i_salut_laboral/arxius/INFORME_gestio_PRL_empreses_CAT_2004_2015.pdf
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/documents/01_-_publicacions/06_-_seguretat_i_salut_laboral/arxius/INFORME_gestio_PRL_empreses_CAT_2004_2015.pdf
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4.1. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ A LES EMPRESES CATALANES: 

En relació amb la modalitat d’organització preventiva, cal destacar que 

aproximadament 144.314 treballadors de Catalunya (6,4%) treballarien en 

empreses que no disposen de cap modalitat d’organització preventiva (24,5% 

de les empreses).  

Cal destacar que gairebé un 70% de les empreses tenen exclusivament servei 

de prevenció aliè (SPA), les quals abastarien gairebé un 55% dels treballadors 

de Catalunya. Quant a les empreses que realitzen activitats de l’annex I, aquest 

percentatge també és considerable, un 12,5%. 

 

El fet que un 66,7% de les empreses de 250 a 499 treballadors que realitzen 

activitats de l’annex I del RD 39/19979 disposin com a modalitat d’organització 

preventiva d’un servei de prevenció aliè de manera exclusiva, implicaria que la 

majoria d’empreses no estan complint el que estableix el Reglament dels 

serveis de prevenció, segons el qual aquest tipus d’empreses han de tenir un 

servei de prevenció propi o mancomunat de grup en, com a mínim, les 3 

disciplines preventives no relacionades amb la medicina del treball. Fins i tot 

entre les empreses de més de 499 treballadors hi ha un 6,1% d’empreses que 

tenen com a modalitat d’organització preventiva un servei de prevenció aliè de 

manera exclusiva. 
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Quant als recursos de les empreses que assumeixen la medicina del treball 

amb servei de prevenció propi, aquests disposen de 0,33 tècnics equivalents 

per cada 1.000 treballadors per a aquesta disciplina, situació en què es 

trobarien 58.570 treballadors de Catalunya (2,6%). Mentre que el que estableix 

la normativa és una unitat bàsica de salut (1 especialista de medicina del treball 

i 1 infermer/a) per cada 1.000 treballadors de l’empresa. 

Més del 70% d’empreses de Catalunya contracten serveis de prevenció aliens 

per dur a terme tota o part de l’activitat preventiva de l’empresa. Aquestes 

empreses abastarien 1.780.935 treballadors de Catalunya (83,7%). 

Quant als recursos que dediquen els serveis de prevenció aliens a les 

empreses, el resultat obtingut de 0,53 (0,43 - 0,63) tècnics equivalents per cada 

1.000 treballadors és consistent amb les dades de les memòries que presenten 

els SPA a l’autoritat laboral. Aquesta dedicació, que es materialitza en 6,88 

hores presencials per empresa i any, fa referència a la totalitat de l’activitat 

preventiva a excepció dels exàmens de salut i les activitats formatives. 

 

Les empreses amb modalitat combinada, és a dir amb SPA més una altra 

modalitat d’organització preventiva, controlen que les activitats contractades al 

SPA s’ajustin al contracte amb major mesura que les empreses amb modalitat 

exclusiva d’SPA. 

Les dades obtingudes respecte a les activitats contractades per les empreses 

als SPA orienten a pensar que aquests anomenen “estudis psicosocials” les 

avaluacions de riscos psicosocials i que aquests se solen contractar, i finançar, 

a banda de l’avaluació de riscos de l’empresa que figura en el contracte. 
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4.2. ACTIVITATS PREVENTIVES: 
 
En relació amb les activitats preventives realitzades per les empreses, cal 

destacar que una part rellevant de les empreses no disposen dels documents 

bàsics per gestionar la PRL, com poden ser el pla de prevenció, l’avaluació de 

riscos i la planificació d’activitats preventives. I, quan en disposen, aquests no 

solen ser específics per l’empresa, i un 20% de les empreses no han fet cap 

activitat preventiva tot i existir obligació legal de fer-ho fa 20 anys. 

 

Un 69’4% de les empreses disposen d’algun tipus d’avaluació de riscos, ja sigui 

genèrica o específica. Això implica que 178.502 treballadors/es de Catalunya 

no disposen d’avaluació de riscos del seu lloc de treball (7’9% dels 

treballadors/es) 

Els riscos que més avaluen les empreses són els relacionats amb la seguretat ( 

35,2% han fet una avaluació específica, i un 33,5% genèrica).Els segueixen els 

riscos higiènics amb un 16’8% de les empreses especifiques i un 38’2% 

genèric, els ergonòmics un 14’4% específics i un 43% genèrics i en el cas dels 

riscos psicosocials només un 2,9% específic i un 19’7% genèric. 
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Les empreses que no han avaluat els riscos de seguretat, higiènics o 

ergonòmics ni específicament ni de manera genèrica oscil.la entre el 30 i el 

45%. En el cas dels riscos psicosocials arriba fins al 77’4% 

De les empreses que han realitzat algun tipus d’avaluació de riscos, entre un 

70 i 78% han planificat mesures preventives. D’aquestes al voltat del 70% han 

executat en part les mesures planificades, excepte en el cas dels riscos 

psicosocials que  només han executat mesures en un 43’7%. Un 51,3% de les 

empreses que han avaluat riscos psicosocials i planificat mesures respecte a 

aquests riscos no han executat cap mesura. 

També volem destacar que només l’1,1% de les empreses han avaluat les 4 

tipologies de risc de manera específica, i la majoria de les empreses que ho 

han fet són de més de 499 treballadors. Els percentatges d’empreses que han 

avaluat cadascuna de les diferents tipologies de riscos de manera específica 

varia del 35,2%, pel que fa als riscos de seguretat, fins al 2,9%, pel que fa als 

riscos psicosocials. 
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Altres mancances destacades respecte a les avaluacions de riscos són que 

caldria actualitzar-les en un 60% dels casos i que només un 14,2% de les 

avaluacions recullen llocs de treball amb risc per a les treballadores 

embarassades o en situació de lactància natural. 

 

Per tant, el percentatge d’empreses que no han avaluat els riscos de seguretat, 

higiènics o ergonòmics, ni de manera específica ni genèrica, oscil·la entre el 

30% i el 45%. Aquest percentatge arriba fins al 77,4% en cas dels riscos 

psicosocials. 

Altres mancances detectades; en un 56,9% s’han detectat llocs de treball o 

aspectes sense avaluar, en un 14,2% de les empreses amb avaluació de riscos 

han avaluat els riscos en funció dels riscos per a l’embaràs o la lactància 

natural i un 6% de les empreses disposen de llistat de llocs de treball exempts 

de risc. 

Al voltant d’un 65% d’empreses disposen de pla de prevenció, però només en 

un 19,6% dels casos es tracta d’un pla específic, és a dir, que el pla s’ha 

elaborat ajustant-lo a l’organització i les característiques concretes de 

l’empresa. Només un 9% de les empreses tenen un protocol d’actuació davant 

la comunicació d’embaràs o lactància natural per part d’una treballadora i un 

2% d’empreses realitzen mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
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Un 23,5% de les empreses, com a molt un 28,6%, haurien realitzat mesures 

relacionades amb la seguretat viària, de les quals un 78% les integren a 

l’avaluació de riscos i a la planificació d’activitats preventives. Finalment, 

destacar que un 20% de les empreses no ha realitzat cap tipus d’activitat 

preventiva, en les quals treballaria un 4,5% dels treballadors de Catalunya. 

Pel que fa a l’ús d’agents químics per part de les empreses, s’ha pogut veure 

que el fet de realitzar o no activitats corresponents a l’annex I, relacionades 

amb l´ús d’agents tòxics o molt tòxics o de productes químics d’alt risc, no 

modifica les accions preventives que duen a terme les empreses en relació 

amb aquests agents. Per exemple, el percentatge d’empreses que donen 

informació als seus treballadors respecte a la manipulació d’aquests agents se 

situa a la vora del 35% en els dos casos, i les que realitzen un control periòdic 

de les concentracions d’agents químics no arriben al 10% en cap dels dos 

casos. 

Cal destacar també que la majoria d’empreses de Catalunya no tenen 

integrada l’activitat preventiva en el si de la gestió de l’empresa. Això es veu en 

aspectes com que només en un 24% de les empreses els comandaments 

efectuen un seguiment periòdic de l’eficàcia de les mesures preventives i 

només el 19% tenen establert un sistema per canalitzar els advertiments, 

suggeriments o propostes de millora efectuats pels treballadors. En dos terços 

de les empreses, aproximadament, els comandaments no tenen establertes 

funcions en relació amb la prevenció de riscos laborals. 

 

D’altra banda, hi ha molta feina a fer en relació amb una mesura 

d’acompanyament (necessària però no suficient) en l’acció preventiva com és 

la formació dels treballadors, clau per a la seva integració real. Per una banda, 

en relació amb els treballadors, ja que en un 40,3% de les empreses no hi ha 

cap treballador format respecte als riscos del seu lloc de treball o funció. A més, 

en les empreses que han format a algun treballador, només un 21% han fet 

formació específica. D’altra banda, el percentatge d’empreses en què els 
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comandaments intermedis disposen de formació específica en PRL és molt 

baix, només un 16,5% d’empreses han format els comandaments intermedis 

amb formació específica de seguretat i salut laboral. 

 

Quant al tipus de formació impartida, en un 57,2% de les empreses es tracta de 

formació genèrica i específica alhora. En un 78,6% és només teòrica i la 

manera més habitual d’impartir-la és de manera presencial. D’altra banda, la 

mitjana d’hores de formació impartida durant la seva vida laboral, en les 

empreses que fan formació, és de 4,27 hores. 
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3.3. CONSULTA I PARTIPACIÓ 

L’activitat preventiva ha de ser desenvolupada amb la participació dels 

treballadors ja que és un factor clau perquè aquesta sigui efectiva. Com a 

mostra de l’escassa participació dels delegats de prevenció en els temes de 

seguretat i salut laboral de l’empresa, cal destacar que en menys de la meitat 

de les empreses amb delegat de prevenció que es van visitar aquests estaven 

presents durant la visita que va efectuar el tècnic del CSSL (49,3%). 

En un 4,4% de les empreses de Catalunya hi ha delegat de prevenció, això 

comporta que vora del 50%de treballadors/es a Catalunya treballarien en 

empreses sense delegat de prevenció. 

La mitjana de delegats per empresa, entre les empreses que en tenen, és de 

2,33 delegats. Aquesta mitjana augmenta en funció de la grandària de la 

empresa. 

Un 80,46% dels delegats de prevenció han rebut formació relacionada amb el 

desenvolupament de les seves funcions, però encara hi ha resistències per 

garantir la realització de les seves competències, quan encara no està assolit 

l’accés i lliurament de còpia de la documentació preventiva. 

 

El 15’4% encara no disposen de còpies, i prop d’un 5% no reben informació. 
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CONCLUSIONS EN RELACIÓ A LA INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ A 
CATALUNYA: 

 
Les dades que ens aporta aquest estudi de la Generalitat de Catalunya, posen 
en evidència la greu situació de la prevenció al nostre país i que estem davant 
d’una situació urgent, sobre la que cal posar recursos, accions i control. 
 
1. A Catalunya tenim encara 144.314 (el 6’4% de la població treballadora) 

sense cap modalitat d’activitat preventiva, és a dir que el 24’5% de les 
empreses no estan complint amb l’obligació legal establerta fa 20 anys, per 
garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es. 

 
2. Les empreses que tenen organitzada la prevenció, en el 70% dels casos ho 

fa exclusivament amb un servei de prevenció aliè (fet que afecta al 55% de 
la població treballadora) 
Aquest fet, es especialment alarmant en el cas de les empreses incloses al 
Annex 1 de entre 250 a 499 treballadors que haurien de tenir-ho propi i 
tenen un servei de prevenció aliè en exclusiva, quan realitzen activitat 
d’especial perillositat. 

 
Les empreses de més de 499Treballadors/es el 6,1% encara no tenen 
servei de prevenció propi quan la llei els hi obliga. 

 
3. En quant a la contractació dels serveis de prevenció aliens, els 

contractes i la dedicació actual per empresa i any es redueix a 6’88 hores 
presencials, fet que mostra clarament la impossibilitat de prestar un servei 
adequat per garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es 

 
4. Les empreses no fan prevenció de qualitat en la major part dels casos, fet 

que hem pogut descriure al veure l’evolució del procés preventiu: de les que 
avaluen, a les que planifiquen i a les que executen mesures preventives, fa 
que a l’actualitat nomes l’1,1% de les empreses han avaluat les quatre 
tipologies de riscos laborals. 

 
5. La formació, tot i ser una mesura d’acompanyament, és important i del tot 

insuficient. En un 40’3% de les empreses no hi ha cap treballador/a format 
respecte als riscos del seu lloc de treball o funció. 

 
6. En relació a la funció dels delegats/des de prevenció, en un percentatge 

elevat han rebut formació específica per desenvolupar les seves funcions 
(des de CCOO fem formació sindical específica en aquestes matèries, tenim 
una amplia oferta) però encara no es facilita còpia de les informacions 
preventives necessàries per desenvolupar les seves tasques. 
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PROPOSTES DE CCOO 
 
A la vista de la situació que podem resumir com: 

 Augmenten lleugerament els accidents de treball consolidant el canvi de cicle i 
per tant alertant del fracàs de la prevenció. 

 Disminueix la declaració de les malalties professionals a Catalunya, consolidant 
també el fenomen de la infradeclaració 

 La pràctica preventiva al nostre país,  demostra que el 24’5% de les empreses 
a Catalunya no tenen cap modalitat preventiva i per tant no fan prevenció, 

 creiem que estem davant d’una situació d’alarma social important que ens demostra 
que el sistema ha fracassat i que s’ha d’intervenir. 

 
Des de CCOO, compromesos amb la defensa de la salut de la població treballadora, 
com a element central de la nostra acció sindical a les empreses, demanem que per 
revertir aquesta situació es realitzin: 
 
1. Actuacions específiques de la inspecció de treball, autoritat laboral i autoritat 

sanitària, cadascuna en les seves competències per millorar la funció de 
control sobre el compliment de la normativa. Així s’hauria de:  
1.1. Fer un programa per vigilar el control de la legalitat. S’entreveuen de les dades 

analitzades,  que 20 anys desprès de la obligació legal de fer avaluacions 
específiques i plans de prevenció no es fan a un nombre important d’empreses 
catalanes. S’ha de garantir que s’acompleix a totes. 

1.2. Una campanya de revisió de la contractació dels serveis de prevenció aliens i 
del contingut dels contractes, per ser la modalitat preventiva més utilitzada. 
S’ha reduït l’activitat preventiva sota l’excusa de la crisis i  s’ha forçat a fer 
contractes amb activitat de mínims. Aquest fet s’ha de revertir  i com a mesura 
per sanejar el sector, que ha estat fortament colpejat per la crisi econòmica, 
creiem que el contingut dels contractes ha de ser suficient per garantir que es 
pot fer prevenció de qualitat. 

1.3. Que a la Inspecció de Treball comprovi a les seves actuacions si es fa o no 
activitat preventiva a les empreses que visita, així comprovar si es fa 
l’avaluació de riscos específica, si es planifiquen accions i si aquestes 
s’executen. Seria un primer pas per garantir un sistema de vigilància de 
qualitat de l’activitat i no tan sols de compliment formal. 

1.4. La formació és una activitat preventiva d’acompanyament, però que s’ha de 
realitzar. El informe destaca que el 80’46% dels delegats/des de prevenció han 
rebut formació i que la mancança principal la trobem en la formació per als 
treballadors/es. Tenint en compte que aquesta  formació és una obligació 
empresarial s’hauria de comprovar per part de l’administració que les 
empreses compleixen amb aquesta obligació. 

2. Degut a que la consulta i participació dels treballadors/es és un element clau en 
l’impuls de l’activitat preventiva de qualitat, Catalunya hauria de dotar-se d’un 
sistema de representació territorial, que pugui garantir que el total de les empreses 
catalanes disposen d’aquesta figura a les seves empreses: Delegats/des de 
prevenció territorials. Recordem que les empreses de -10 treballadors/es no tenen 
l’obligació de disposar d’aquesta figura. 

 
Per últim i CCOO EXIGIM AL GOVERN que es dugui a terme un PACTE CATALA 
per la visualització, reconeixement i prevenció de les malalties relacionades amb el 
treball, Aquest pacte hauria de comptar amb la administració laboral i sanitària, així 
com la Inspecció de Treball i els agents econòmics i socials, reivindicació que  ja  vam 
situar al nostre informe sobre l’estimació de les malalties laborals a Catalunya  

Barcelona 25 d’ Abril de 2016 
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