
                                                                                                 
DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I LA SEGURETAT EN EL TREBALL 

 AMB SINDICATS, LA FEINA ÉS MÉS SEGURA I SALUDABLE 

Aquest 28 d’abril, CCOO i UGT volem recordar totes les víctimes dels accidents laborals, 

solidaritzar-nos-hi i recordar els 78 accidents mortals que han tingut lloc en jornada de 

treball aquest 2011 a Catalunya. El nostre suport a aquestes persones i a les seves 

famílies reafirma el nostre compromís de lluita per defensar la salut laboral i per aconseguir 

unes condicions laborals millors a tots els centres de treball per a tots els treballadors i 

treballadores, sense distinció: és un dret per al conjunt de la població treballadora, i no 

admet excepcions ni exclusions. 

 
UGT i CCOO anem alertant, des de l’inici de la crisi econòmica que patim al nostre país, de 

les terribles conseqüències que poden tenir per a la salut laboral la temptació dels 

empresaris de no considerar prioritàries les inversions en prevenció així com les retallades 

de les administracions públiques en aquesta matèria. Actualment, però, això ja està tenint 

efectes per a la població treballadora: s’han reduït els recursos destinats a la prevenció, i 

això està suposant una pèrdua més greu de salut, que de vegades fins i tot suposa la 

pèrdua de la vida. 

 

A més, amb la nova realitat política del país, la reforma laboral i les seves conseqüències, 

els treballadors i treballadores del nostre país estan patint la pèrdua de drets i millores de 

conveni en matèria d’incapacitat temporal (IT) o la cessió del control de la IT a les mútues, 

entre d’altres. Aquestes retallades, unides a la por de perdre la feina (ja que, amb la 

reforma, faltar nou dies a la feina de manera intermitent durant dos mesos, tot i tenir baixa 

mèdica, és causa d’acomiadament objectiu), fan que els treballadors i treballadores tornin 

al lloc de treball sense estar recuperats de la malaltia i perjudiquin la seva pròpia salut 

individual i la salut pública. 

 

Aquest fenomen, anomenat presentisme, està contribuint al deteriorament del rigor de les 

estadístiques de salut laboral, ja que a la infradeclaració de les malalties professionals que 

ja patíem s’uneix un subregistre d’accidents lleus que està servint per maquillar les xifres 

de sinistralitat i oferir una imatge fictícia de la prevenció de riscos que no es correspon amb 

la realitat. Això es reafirma amb les dades de la memòria anual de la Inspecció de Treball, 

en la qual es constaten pràctiques irregulars en algunes empreses, que no comuniquen els 

accidents de treball. 

 

Ara bé, si ens fixem en els accidents mortals, de difícil ocultació, estem assistint a un 

alentiment en el seu descens a escala estatal, tant en termes absoluts com relatius, i a un 

augment en alguns sectors econòmics i comunitats autònomes, alguns escandalosos, com 

l’increment a Catalunya en un 21,8% dels accidents mortals respecte a l’any anterior, que 

serveix d’indicador del futur de l’evolució de la sinistralitat. 



 

Amb relació a les malalties professionals, la situació s’agreuja, ja que seguim molt lluny del 

que es va declarar el 2006, data en què es va produir la reforma del quadre de malalties 

professionals, per la clara infradeclaració existent; l’any 2011 s’han declarat 9.592 malalties 

professionals amb baixa menys, però s’han declarat 5.939 malalties professionals sense 

baixa més, cosa que suposa un increment del 282% respecte al 2006. A Catalunya es van 

declarar 3.491 malalties professionals (1.943 amb baixa i 1.548 sense baixa). Amb 

aquestes dades, malalties com el càncer laboral, trastorns musculoesquelètics i d’altres 

molt freqüents en la població treballadora queden sense el reconeixement social cap a les 

persones i sense prevenció a les empreses. 

 

La patronal utilitza el context econòmic per treure’n el màxim profit: abaratiment de 

l’acomiadament, desregulació laboral, disminució de cotitzacions socials i d’impostos, 

congelació salarial i una negociació col·lectiva fiscalitzada per la patronal, sense la 

possibilitat de participació dels sindicats, sobretot a les petites empreses. 

Aquest model, imposat pels empresaris de connivència amb el Govern, ens porta a 

l’augment de riscos laborals a les empreses i a condicions de treball no saludables: 

flexibilitat interna imposada, por de l’atur, inseguretat laboral, manca de control sobre les 

mateixes condicions de treball, etc., i crea cada vegada més entorns laborals nocius, en els 

quals l’exposició als riscos psicosocials afecta més intensament un nombre creixent de 

treballadors i treballadores. 

No obstant això, CCOO i UGT creiem que hi ha alternatives, i estem convençuts que 

aquesta situació no és irreversible, que encara hi som a temps, que encara podem aprofitar 

el canvi forçat per la situació econòmica a fi de millorar. Avui, més que mai, la mobilització 

dels treballadors i treballadores del nostre país i del conjunt de la societat és necessària 

per demostrar que hi ha alternatives, que una altra política econòmica i social és 

necessària i possible, i que l’existència de feines dignes i segures és una de les bases en 

què cal fonamentar un canvi de paradigma econòmic que ens permeti sortir de la crisi des 

d’una perspectiva més justa, equilibrada i sostenible. 

 

EL 28 D’ABRIL, PER UNA FEINA DIGNA, SEGURA I SALUDABLE... 
MOBILITZA’T!! 

 

Divendres, 27 d’abril, a les 12 del matí 

Concentració conjunta de delegats de prevenció de CCOO i UGT al 

Fossar de les Moreres de Barcelona 

Amb la participació de Joan Carles Gallego i Josep M. Álvarez, 

secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya 


