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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), no contemplen diferenciació entre treballadors/es indefinits i temporals, i 
dintre d’aquest entre temporals en plantilla i ETT’S),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. 
 
A més a més, i concretant això, hi ha una sèrie d’elements objectius, molt rellevants, 
que no es contemplen en aquests indicadors oficials, i els més importants són: 
 
1) Derivació indeguda en moltes ocasions per part de les Mútues Col·laboradores de la 

Seguretat Social així com Empreses Col·laboradores de la Seguretat Social de danys 
a la salut professionals a la Seguretat Social mitjançant la contingència comuna. 
 

2) No facilitar l’empresa el comunicat d’assistència a Mútua al treballador/a, quan té 
l’obligació legal de fer-ho, lo qual suposa que la Mútua en cap cas li donarà la baixa 
per contingència professional per falta d’aquest document, i no pas en funció de 
l’origen del dany a la salut. 

 
3) Una incorrecta qualificació de la gravetat dels accidents de treball i malalties 

professionals, ja que un volum important dels mateixos que inicialment són 
qualificats com a lleus, desprès són baixes de mitjana o llarga durada. 

 
4) Per allò indicat al punt anterior, a les estadístiques de sinistralitat de la Generalitat 

de Catalunya no surt un indicador fonamental, com és l’índex de gravetat (número 
de jornades perdudes per cada mil hores de treball). Aquest indicador és molt 
important, ja que ens permet objectivar la gravetat dels accidents de treball i els 
seus costos, tenint en compte que els mateixos són assolits, pràcticament de forma 
integra, pels pressupostos públics i no pels causants d’aquests danys a la salut 
professionals, com són empresaris que no fan una adequada prevenció de riscos 
laborals. 
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5) Molts treballadors/es, quan pateixen un dany a la salut produït a causa de les 
condicions de treball, o no van a la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social i 
s’adrecen directament al metge de Seguretat Social, o inclús, ni tan sols s’adrecen a 
aquest, ja que si la baixa es de mitja o llarga durada pot suposar un acomiadament, 
i sobretot, en el cas de treballadors/es temporals pot significar la no renovació del 
contracte de treball 

 
Tot això suposa que els indicadors oficials de la sinistralitat només recullen una part de 
la realitat, però no tota ni molt menys, i no permeten veure l’abast total i real de la 
sinistralitat laboral a Catalunya, però encara així, les dades que presentem a aquest 
balanç són molt rellevants, i en segons quins casos esfereïdores. 
 
Aquest informe, recull un anàlisis comparatiu del 2015 i 2016 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, segons les dades estadístiques de la Generalitat de 
Catalunya, i 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. 
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Es per tant molt important poder establir quina part de responsabilitat està en 
les condicions de treball per determinar les actuacions preventives que calguin, 
ja que tradicionalment no s’han investigat en el si de les empreses com la resta 
dels altres accidents. 

 
És necessari remarcar que la Generalitat de Catalunya, així com la resta 
d’Administracions Públiques, així com Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, 
Empreses, etc., compten per separat a les seves estadístiques els accidents de treball 
en jornada amb baixa i els accidents in itinere, quan tots dos tenen la consideració legal 
de contingència professional. 
 
En aquest balanç fem una comptabilització dels mateixos tant per separat com en el 
seu conjunt, a fi i efecte de no tenir una visió distorsionada sobre l’índex de sinistralitat 
al nostre país i que sigui el més complert possible. 
 
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 crea un fitxer informàtic de patologies no 
traumàtiques causades pel treball, basat en la definició de l'article 156.2.e) 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 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. 
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2.- ACCIDENTS DE TREBALL A CATALUNYA: 
 
A Catalunya durant l’any 2016 s’han produït 239.166 accidents de treball tenint en 
compte el conjunt dels accidents: amb baixa, sense baixa i els in itinere, essent aquesta 
una xifra en valors absoluts, sensiblement superior a la del any passat. 
 
D’aquest total, es a dir dels 239.166 accidents de treball comunicats a Catalunya al 
2016, la seva distribució és la següent: 
 

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

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

 17.725 han estat en anar o tornar a la feina (in itinere)  
 
Les dades més significatives si comparem els anys 2015 i 2016, ens donen els següents 
resultats: 
 

 El total d’accidents de treball a Catalunya per totes les categories (amb baixa, in 
itinere i sense baixa) ens dona una pujada del 6,08%. El sector on augmenten 
més és a la construcció, concretament un 16,44%, i el que menys és 
l’agricultura amb un 4,95%. 
 

 De forma desglossada la pujada dels accidents de treball amb baixa és d’un 
8,92%, dels in itinere d’un 10,59% (aquí destaca un pujada dels mortals del 
52,38 % dels mortals), i dels sense baixa d’un 3,69%. 

 

 Un altre dada molt rellevant es pot veure en la relació tipus de contracte i 
accidentalitat, es a dir, la precarietat com eix central: 
 

 Pujada del 17,24% dels accidents de treball amb contractes eventuals, i del 
5,38% dels fixos. Aquesta relació es estable a totes les categories: 

 
- Accidents lleus.- +17,26% els temporals, +5,45% els fixos. 
- Accidents greus.- +13,75% els temporals, -4,86% els fixos. 
- Accidents mortals.- +16,67% els temporals, -8,00% els fixos. 

 
 Es pot constatar que a major gravetat de l’accident augmenta el diferencial 

entre temporals i fixos. El sector més afectat per aquest diferencial és Serveis, 
seguit d’Indústria. 
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Total accidents laborals Catalunya (en baixa, sense baixa, in itinere) 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Té molta rellevància que des de l’any 2006 fins a l’any 2012 es produeix un descens 
significatiu de la sinistralitat a Catalunya, però a partir de l’any 2012 fins a l’any 2016 es 
produeix un pujada molt significativa de la sinistralitat malgrat que es suposa que han 
millorat sensiblement els indicadors econòmics i sociolaborals. 
 
Podem dir que l’any 2012, va iniciar un canvi de cicle important en el comportament 
d’aquest indicador, 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. 
 
A partir de la millora dels indicadors socioeconòmics, es pot apreciar que no solament 
no ha millorat la prevenció de riscos laborals, amb un descens de la sinistralitat, ans al 
contrari, els indicadors de accidentalitat laboral es tornen a disparar, reflectint un clar 
empitjorament de les condicions de treball així com un augment molt important de la 
contractació temporal i per tant de la precarització. 
 
Proveníem d’una etapa de baixada progressiva, fruit del inici del impacte de la 
implementació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals així com de l’esforç fet pels 
delegats i delegades de prevenció, i de forma molt especial els de CCOO, 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, 
per no dir patint, a l’actualitat i que de manera urgent denunciem que cal revertir i que 
cal FER PREVENCIÓ ALS CENTRES DE TREBALL ABORDANT LES CAUSES REALS 
CAUSANTS DELS DANYS A LA SALUT DELS TREBALLADORS/ES. 
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A tall de resum dels principals canvis de la sinistralitat laboral a Catalunya diem que: 
 

 En comparació a l’any 2015, les dades del 2016 expliquen un augment del total 
d’accidents de treball del +6,08%%. Especialment focalitzat en l’augment dels AT 
de treballadors/es eventuals, que ha suposat un increment del 17.4% respecte el 
2015. 

 AT in itinere mortals han augmentat en un 52,38%, i un 10,59% en valors totals. 
 
Davant de les dades d'evolució, veiem que de nou aquest significatiu augment del 2016 
respecte als anys anteriors continua evolucionant negativament, cada vegada a pitjor, i 
per tant podem comprovar que hi ha un canvi de cicle que es va iniciar l'any 2012 com 
a resultat de les reformes laborals i les polítiques d'austeritat, i com a eix central de les 
mateixes la precarietat laboral generada. 

 
2.1. ACCIDENTS DE TREBALL EN JORNADA AMB BAIXA 
 
L’augment del +8,92% 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 2015 i que aquest any 
2016 es consolida i agreuja. 
 
Al següent quadre podem veure la comparativa entre 2015 i 2016 del total d’accidents 
de treball a Catalunya: 
 
Total Catalunya 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
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 a Catalunya ha estat la següent: 
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Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
2.1.1. Accidents de treball en jornada i amb baixa per sectors  
 
Analitzem la dada sector a sector, amb les seves particularitats: 
 
AGRICULTURA 
 
Totals comparativa 2015-2016 

 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Índex d’incidència comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
Al sector d’Agricultura la major pujada es concentra als accidents mortals (+194,47%), 
malgrat tot estem parlant dels accidents mortals que han passat de 1 mort a 2015 a 3 
morts el 2016. També és significativa la pujada dels mortals. En total la sinistralitat a 
Agricultura ha pujat un 2,91%. 
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CONSTRUCCIÓ 

Totals comparativa 2015-2016 

 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
Índex d’incidència comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Al sector de Construcció la pujada de sinistralitat del 2016 en relació al 2015 és de 
16,44%, i és el col·lectiu de treballadors/es eventuals el que pateix un major 
percentatge d’accidents de treball, concretament un 17,09%. Els accidents lleus pugen 
a totes las variables de contractació, sent la pujada més important al col·lectiu de 
treballadors/es eventuals. Als accidents greus, la pujada és molt superior entre els 
treballadors/es eventuals en relació als fixos, pràcticament del doble (38,10% entre els 
eventuals i 17,86% entre els fixos). Molt significatiu, i alhora preocupant és el 
percentatge de pujada als accidents mortals, així, els eventuals tenen una pujada d’un 
20% mentre que els fixos tenen un descens d’un 50%, sent la diferència entre tot dos 
col·lectius d’un 70%. 
 

Novament, la precarietat és un element determinant i diferencial en relació als 
accidents de treball. 
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INDÚSTRIA 

Totals comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Índex d’incidència comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Al sector d’Indústria és el sector que té un millor comportament, en relació a la resta 
de sectors, en quant a les xifres de sinistralitat, però també amb fortes pujades 
combinat amb importants descensos. En el total puja la sinistralitat al sector un 8,96%, 
i en contrast, la pujada de la sinistralitat en el col·lectiu de treballadors/es eventuals és 
d’un 16,02%, es a dir, gairebé el doble. 
Si comparem entre treballadors/es eventuals i fixos, veiem hi ha una diferència notable 
a totes les categories de gravetat. Concretament, mentre els treballadors/es fixos tenen 
una pujada de 7,28%, els eventuals tenen una pujada de 16,02%, pràcticament el doble 
que els fixos. 
 
També en aquest sector, el problema de la precarietat es torna a mostrar com a 
essencial com a causa de la sinistralitat laboral.  
 
Tanmateix, en aquest sector trobem també dades diferenciadores en matèria de 
gènere, on veiem que mentre al total dels accidents no hi ha diferències importants 
entre dones i homes (9,74% dones i 8,80% homes), amb un lleuger índex d’accidents 
major per les dones, si creuem la variable gènere amb el de precarietat trobem 
resultats molt significatius. 
 
En aquest sentit, mentre als treballadors/es fixos a totes les categories de gravetat, els 
resultats són bastant semblants i equilibrats entre dones i homes, en canvi en relació 
als treballadors/es eventuals veiem diferències significatives bàsicament als accidents 
lleus, on les dones tenen una pujada de 22,64% i els homes de 15,24%. En aquest cas 
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concret, les dones a més de patir la precarietat també estan sotmeses a diferències de 
gènere. 
 

SERVEIS 

Totals comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
Índex d’incidència comparativa 2015-2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Al sector de Serveis trobem una pujada en gairebé totes las variables analitzades, en 
molts casos important. La pujada del total d’accidents de treball ha estat de 8,00%. 
Podem observar pujades d’accidentalitat significatives amb una component molt clara; 
la precarietat, sent aquest sector on aquest aspecte és molt més greu i punyent. 
 
Si comprovem les dades entre els treballadors/es eventuals i els fixos podem veure 
que, als accidents lleus el percentatge de pujada pels treballadors/es fixos és de 3,59%, 
mentre que pels treballadors/es eventuals és de 18,49%. Als accidents greus, els fixos 
tenen una pujada de 1,00% i els eventuals de 6,17%, i als accidents mortals, els 
treballadors/es fixos 9,38% i els eventuals 30,00%. 
 
Així, en el millor dels casos, la pujada d’accidents de treball es duplica en el supòsit dels 
treballadors/es eventuals en relació als treballadors/es fixos, i en el pitjor dels casos es 
sextuplica. 
 
Des d’una perspectiva de gènere, hi ha una dada també reveladora, concretament en 
els accidents mortals les donen tenen un percentatge de pujada del 25% i els homes 
del 13,16%. Una altre dada significativa la trobem en la relació precarietat i gènere en 
els accidents greus, on les dones eventuals tenen un percentatge de pujada dels 
accidents de 15,00% i els homes eventuals de 3,28%, i per una altre banda, ens trobem 
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que la diferència entre dones fixes i dones eventuals als accidents greus és abismal; 
15,00% de pujada per les eventuals i -6,45% per les fixes. 
 
En aquest sector, les dades exposades responen a unes característiques molt concretes 
del mateix, el qual, i cada vegada més, per l’aprofundiment de les diferències de 
condicions de treball, mitjançant empreses que treballen per altres empreses, ja sigui 
subcontractació o per externalització de serveis, i alhora, conviuen amb una altre 
variable com és l’aprofundiment de les diferències de condicions de treball mitjançant 
un elevat nombre de contractació eventual, patint una forta precarietat laboral a l’alça. 
 

 
2.1.2. Accidents de treball en jornada i amb baixa per territoris 
 

AT en jornada amb 
baixa 

Valors 
absoluts 

 

Lleus 
Greus i molt 

greus 
Mortals Totals 

 

2016 

Barcelona 64737 381 48 65163 

Girona 9661  52 3 9716 

Lleida 5359 52 12 5423 

Tarragona 8810 57 5 8872 

Catalunya 83464 542 68 84174 

      

2015 

Barcelona 59838 353 52 60242 

Girona 8784 74 7 8829 

Lleida 4823 62 6 4891 

Tarragona 
7855 50 5 

                              
7910 

Catalunya 80861 539 70 81872 

 
Tal com mostra la gràfica a excepció dels accidents mortals que han baixat respecte 
l’any 2015 a excepció de Tarragona que es manté en igual número. La resta d’accidents 
(lleus i greus) han augmentat a l’igual que en números totals. 
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AT en jornada sense baixa 
 

 Totals 
 

2016 

Barcelona 96814 

Girona 13259 

Lleida 8789 

Tarragona 13405 

Catalunya 132267 

   

2015 

Barcelona 94111 

Girona 12529 

Lleida 8408 

Tarragona 12517 

Catalunya 127565 

 
En el cas dels accidents sense baixa mèdica desglossats per províncies tal com ens 
mostra el gràfic el nombre d’accidents en números totals, han pujat en totes i 
cadascuna de les províncies respecte l’exercici del 2015. 
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AT en jornada in itinere 
 

 
Totals 

 

2016 

Barcelona 15085 

Girona              1109 

Lleida 522 

Tarragona 1009 

Catalunya 17725 

   

2015 

Barcelona 13710 

Girona 1001 

Lleida 410 

Tarragona 907 

Catalunya              16028 

 
En el cas dels accidents in itinere desglossats per províncies tal com ens mostra el gràfic 
els accidents han pujat en totes i cadascuna de les províncies respecte l’exercici del 
2015. 
 
 
 
2.1.3. Accidents de treball en jornada i amb baixa per tipus de contracte 
 
Aquest apartat té una importància molt rellevant, ja que reflexa una pujada molt 
significativa i injustificable de la sinistralitat en el col·lectiu de treballadors/es 
temporals en relació als treballadors/es fixos. Tanmateix, aquesta pujada de la 
sinistralitat dels treballadors/es temporals, que ja fa uns anys que s’està produït, està 
assolint cotes inassolibles pel mercat laboral, posant novament com a eix central la 
precarietat en relació als danys a la salut produïts a la feina. 
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Accidents de treball segons el tipus de relació laboral 

 LLEUS GREUS MORTALS TOTAL 

FIX 58.953 333 46 59.332 

EVENTUAL 27.952 182 21 28.155 

SENSE ESPECIFICAR 1659 27 1 1.687 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 
Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

http://www.idescat.cat/pub/aec/310 

 
Malgrat que en números absoluts hi ha una major xifra d’accidents de treball entre els 
treballadors/es fixos que entre els temporals, i tenint en compte que els 
treballadors/es temporals són aproximadament una quarta part dels treballadors/es 
fixos, la proporció en relació a la sinistralitat, a les tres categories (lleus, greus i 
mortals, total) és totalment dispar, ja que la sinistralitat dels treballadors/es temporals 
està al voltant del 50% de la que pateixen els treballadors/es fixos. 
 
A continuació fem una anàlisi més concreta de la sinistralitat per tipus de contracte, 
passant posteriorment a realitzar aquesta comparativa entre treballadors/es fixos i 
temporals, i en tots els casos comparant les dades del 2016 en relació al 2015. 
 
 
 
 

http://www.idescat.cat/pub/aec/310
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CONTRACTE FIX “VERSUS” CONTRACTE EVENTUAL: 
Les diferències entre la sinistralitat entre contractes fixos i temporals és una dels 
aspectes més destacables i rellevants de la sinistralitat laboral a Catalunya a l’any 2016. 
Veiem les diferències entre els dos col·lectius: 
 
Contractes fixos: 

 Any 
2016 

Variació any 2015-
16 (%) 

 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 59.332 58.953 333 46 5,38 5,45 -4,86 -8,00 

Agricultura 906 812 12 1 4,50 4,08 33,33 - 

Indústria 15.823 15.728 86 9 7,28 7,58 -23,89 -43,75 

Construcció 4.056 4.022 33 1 16,72 16,75 -4,82 -50,00 

Serveis 38.547 38.310 202 35 3,58 3,59 1,00 9,38 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
Contractes eventuals: 

 Any 
2016 

Variació any 2015-16 
(%) 

 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 28.155 27.952 182 21 17,24 17,26 13,75 16,67 

Agricultura 819 808 10 1 -0,61 - 11,11 0.00 

Indústria 3.868 3.839 28 1 16,02 16,19 0,00 -50,00 

Construcció 4.357 4.293 58 6 17,09 16,85 8,70 20,00 

Serveis 19.111 19.012 86 13 18,44 18,49 6,17 30,00 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Es pot observar que, en relació als accidents greus i mortals en gairebé tots els sectors 
es produeixen baixades molt significatives de sinistralitat laboral entre els 
treballadors/es fixos, excepte als accidents lleus i al sector de Serveis amb una pujada 
mínima als greus i una molt més important als mortals. 
 
En canvi, i com a contrast, en relació als treballadors/es eventuals tots els sectors i amb 
tos els graus de gravetat tenen pujades molt significatives, sent els sectors més 
rellevants en aquesta pujada els de Serveis i el de Construcció. Únicament aporta 
aspectes una mica positius el sector d’Indústria, amb un estacament dels accidents 
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greus i una baixada molt important en els accidents mortals, però amb una alta tassa 
d’accidentalitat en els accidents lleus. 
 
Podem extraure altre conclusió interessant, respecte a que sembla que només es fa 
prevenció més o menys efectiva amb determinats col·lectius de treballadors/es fixos, 
però no es fa gaire prevenció amb els treballadors/es eventuals. 
 
Podem comprovar que a Catalunya, a l’any 2016, els treballadors/es amb contracte 
indefinit són 2.091,6 milers, i amb contracte eventual 561,9 milers, es a dir, els 
treballadors/es temporals són una quarta part que el total dels treballadors/es 
indefinits, però estan patint gairebé el 50% dels accidents de treball. 
 
Veiem quina ha estat l’evolució sobre accidentalitat laboral comparant els 
treballadors/es fixos i els eventuals en el període de 2012 a 2016: 
 
Accidents laborals treballadors/es eventuals/fixos 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 
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Gràfica 1 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 

Gràfica 2 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 
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Gràfica 3 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Anem a analitzar aquesta evolució de la sinistralitat laboral des de 2015 a 2016, en 
virtut del tipus de contracte desglossat per sectors: 
 
Sector Agricultura 
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Sector Construcció 

 

 
 
Sector Indústria 
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Sector Serveis 

 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Aquesta explotació estadística posa en escena com un dels principals problemes de la 
sinistralitat a Catalunya, que es reafirma any rere any, que la precarietat laboral, basada 
en treball de poca qualitat, amb baixos costos laborals, una organització del treball 
dissenyada exclusivament per afavorir els guanys econòmics de l’empresari, així com 
unes modalitats contractuals existents que afavoreixen els contractes temporals i 
penalitzen els indefinits, és una causa principal d’aquest augment de la sinistralitat 
laboral al nostre país. 
 
Això també esta lligat amb l’abús de la subcontractació i també de l’externalització de 
determinades activitats de les empreses, que s’estén a gairebé tots els sectors 
productius, però que les empreses prestadores d’aquests serveis es troben 
enquadrades al sector Serveis, i que es caracteritzen tanmateix per una elevada tassa 
de temporalitat, lo qual demostra que els pitjors indicadors, en qualsevol de les seves 
categories, destacant els accidents mortals, en relació a la sinistralitat laboral a 
Catalunya, es troba clarament identificat al sector Serveis, i en segon lloc al sector 
Construcció. 
 
Podem dir, sense cap temor a equivocar-nos, que una de les principals causes de la 
sinistralitat a Catalunya és la precarietat, i ha de ser per tant un objectiu prioritari la 
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seva eliminació, deixant que les contractacions temporals, així com les 
subcontractacions i externalitzacions, estiguin circumscrites estrictament, i com a 
situació excepcional, a aquelles situacions imprescindibles des de un punt de vista 
productiu. 
 
SENSE ESPECIFICAR: 
 
És necessari assenyalar que el nostre sistema de registre dels accidents de treball, quan 
no s’especifica la modalitat contractual, assimila aquest registre a l’opció de “contractes 
sense especificar2 aquesta modalitat contractual, i també es fa una explotació de les 
dades. 
 
Variació accidents laborals sense especificar contracte anys 2015-2016 

 Any 
2016 

Variació any 
2015-16 (%) 

 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 1.687 1.659 27 1 8,63 8,93 18,10 0.00 

Agricultura 245 236 8 1 31,72 28,96 166,67 - 

Indústria 363 360 3 0 12,73 13,21 -25,00 - 

Construcció 311 307 4 0 5,07 6,60 -42,86 -100 

Serveis 768 756 12 0 2,54 3,00 -20,00 - 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
Tenint en compte que, segons els articles 156 i 157 de la Llei General de la Seguretat 
Social, el qual regula que només tindran la consideració d’accidents de treball i de 
malalties professionals les que pateixi el treballador/a por compte aliena, en aquest 
cas, necessariament ha de tenir un contracte de treball, i per tant s’hauria d’especificar 
quin és, com a mínim si es eventual o fix. 
 
Per tant no s’entén que es tramitin aquests expedients de contingències professionals, 
bàsicament per les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social i les Empreses 
Col·laboradores de la Seguretat Social si no saben si aquesta persona treballa per 
compte aliena o no, o si pel contrari treballa per compte aliena però sense contracte de 
treball, o bé és un treballador/a autònom depenent (fals autònom). S’hauria de 
clarificar, per part de la Generalitat de Catalunya a que obeeix aquesta catalogació en 
concret. 
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Evolució dels accidents laborals sense especificar contracte des de 2012 fins a 2016 

 
Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Encara que el número sembla que no sigui elevat, s’aprecia una pujada molt 
significativa, sobretot dels accidents greus, i s’ha de parar atenció a les enormes 
pujades de sinistralitat al sector Agricultura i en tots els graus de gravetat, la qual cosa 
vol dir que també hi ha una pujada significativa de treballadors/es en aquesta situació 
contractual i poder sense protecció. 
Contractes sense especificar 
 
2.1.4. Accidents de treball en jornada i amb baixa per sexe 
 
A continuació fem una mirada, des de la perspectiva de gènere, de l’accidentalitat 
laboral a Catalunya, comparant dones i homes per sectors d’activitat. 
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Accidents de treball amb baixa per sexe Catalunya, dones/homes  per sectors 

 Any 
2016 

% Variació any 
2015-16 

 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

Homes 61.095 60.585 447 63 9,79% 9,87% 0,68% 1.61% 

Agricultura 1.806 1.773 30 3 6,11% 5,54% 42,86% 200% 

Indústria 16.594 16.479 105 10 8,80% 9,13% -
22,79% 

-33,33% 

Construcció 8.589 8.488 94 7 16,71% 16,67% 23,68% -12,50% 

Serveis 34.106 33.845 218 43 8,85% 8,88% 3,32% 13,16% 

Dones 28.079 27.979 95 5 7,07% 7,10% 0,00% -28,57% 

Agricultura 164 164 0 0 -6,29% -6,29% - - 

Indústria 3460 3448 12 0 9,74% 9,77% 33,33% -100,00% 

Construcció 135 134 1 0 1,50% 1,52% 0,00% - 

Serveis 24.320 24.233 82 5 6,84% 6,87% -3,53% 25,00% 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Veiem en aquesta explotació de dades elements negatius per les dones treballadores 
en alguns sectors i tipologia d’accidents laborals.  
 
La primera la trobem al sector d’Indústria, en el total de pujada d’accidents laborals 
aquesta és major en les dones (9,74%) que en els homes (8,80%). Es confirma aquesta 
dada als accidents laborals lleus, on les dones tenen una pujada de 9,77% i els  homes 
de 9,13%. Als accidents laborals greus la disparitat encara s’agreuja més, ja que les 
dones tenen una pujada de sinistralitat de 33,33% i els homes una baixada de -22,79%. 
 
També, al mateix sector, si desglossem per tipus de contracte, veiem que les dones 
eventuals tenen una pujada més alta de la sinistralitat laboral (23,11%) que els homes 
eventuals (14,98%), i als accidents laborals lleus els registres de les dones eventuals són 
d’una pujada de (22,64%) i la dels homes eventuals (d’un 15,24%). També trobem 
diferència a la banda de contractes fixos, així als accidents laborals greus, les dones 
fixes tenen una pujada de 25,00% i els homes fixos tenen un descens de -27%. 
 
Però la dada més punyent la trobem al sector Serveis, i més concretament als accidents 
laborals mortals, ja que mentre els homes tenen una pujada de 13,16%, la de les dones 
s’apuja a un 25,00%. Tanmateix, als accidents laborals greus, les dones eventuals tenen 
un 15,00% de pujada i els homes eventuals un 3,28%. 
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A tall de conclusió podem dir que les dones acumulen el 31,5% de la sinistralitat 
laboral. 
Que aquest any s’ha incrementat  per a les dones als sectors de construcció, indústria i 
serveis. 
Que pel que fa als percentatge d’increment de la variació acumulada 2015-2016 és 
destacable l’augment dels accidents de treball mortals en dones del sector Serveis d’un 
25,00%, si bé en el cas dels homes aquest increment al sector Serveis és més moderat 
del 13,16%. 

 
Cal remarcar que la tendència de crescuda que s’experimenta pel conjunt de Catalunya 
té una traducció literal en totes i cadascuna de les seves províncies mantenint-se a 
l’alça respecte a l’any anterior. Així doncs, poden afirmar que es tracta d’una tendència 
estructural de  creixement de la sinistralitat a partir de l’any 2013 (efectes de la reforma 
laboral) pel que fa al nombre total d’accidents de treball. 
En aquest sentit podem afirmar que existeix una clara  tendència a l’alça dels 
contractes eventuals respecte els fixes, fet que indica el creixement de la precarietat 
laboral tant pel que fa als homes com a les dones. 
 
2.2. ACCIDENTS DE TREBALL EN JORNADA MORTALS 
 
Accidents de treball en jornada amb baixa 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Enguany s’ha produït un petit descens en relació als accidents de treball mortal en 
relació a l’any 2016. Malgrat tot, hem de tenir en compte que al passat 2015 es va 
produir l’accident de l’avió de la companyia Germanwings on van morir 28 
treballadors/es, en aquest cas, si no comptéssim les víctimes de Germanwings (ja que 
és un fet excepcional) enguany els accidents mortals pujarien i no pas baixarien. 
 
Malgrat tot, i en relació amb allò que hem reflectit al llarg del present balanç en relació 
a la precarietat com a causa principal de la sinistralitat al nostre país, i encara la 
situació excepcional de l’accident de Germanwings comentada anteriorment, 
novament els treballadors/es eventuals pateixen una pujada molt gran d’accidents 
mortals a Catalunya, amb una pujada d’un 16.67%, i és un exponent claríssim de que 
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aquest col·lectiu pateix no només un percentatge de pujada d’accidentalitat més 
gran, sinó també els danys més greus. 
 
Del total d’accidents de treball mortals, 36 han estat en jornada i 32 in itinere. 

ACCIDENTS DE TREBALL 
MORTALS CATALUNYA 

 

CAUSES  NÚMERO % 

Causes no 
traumàtiques 

 35 51% 

Altres causes De trànsit 12 18% 

Resta de causes 21 31% 

Font: Registre d’accidents de treball- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Entrant més al detall: 

Detall causes accidents de treball mortals 
Catalunya 

 

Contacte amb corrent elèctric, foc, temperatures o substàncies 
perilloses 

1 

Ofegament, quedar sepultat, quedar envoltat 1 

Aixafament sobre o contra un objecte immòbil 6 

Xoc o cop, col·lisió, contra un objecte en moviment 16 

Quedar atrapat, ser aixafat, sofrir una amputació 6 

Agressió, mossegades, puntades de peu, etc 1 

Infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques 35 

Altres 2 

Font: Registre d’accidents de treball- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Veiem que amb diferencia estem parlant com a principal causa infarts, vessaments 
cerebrals i altres patologies no traumàtiques, concretament 35, superant el 50% del 
total d’accidents de treball mortals. Si això ho comparem a que s’ha produït una 
repuntada molt important en els accidents de treball mortals al personal eventual, que 
es caracteritza per la precarietat i per unes condicions de treball pèssimes, fa que les 
conclusions de les dades de sinistralitat laboral mortal siguin aquestes. 
 
Per últim, una dada que torna a ser preocupant i greu, els accidents laborals mortals in 
itinere, concretament 32, han sofert, en relació a l’any 2015 un augment de 52,38%, i 
aquest és un indicador que s’ha disparat de forma substancial. 
 
2.3. ACCIDENTS DE TREBALL SENSE BAIXA 
 
Els accidents de treball sense baixa mèdica són aquelles accidents que es produeixen a 
causa de les condicions de treball, que han produït un dany a la salut del treballador/a, 
però que no han requerit expedició de baixa mèdica. En aquest cas, l’empresari té 
l’obligació legal de deixar registrats aquests accidents a la relació mensual d’accidents 
de treball sense baixa mèdica, la qual ha de comunicar i presentar a l’Autoritat Laboral 
al mes següent. 
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Accidents en jornada de treball sense baixa 

  Accidents   

2015 

Catalunya 127565   

Agricultura 1877   

Construcció 31278   

Indústria 10343   

Serveis 84067   

2016 

Catalunya 132267  3,69% 

Agricultura 1891  0,75% 

Construcció 32251  3,11% 

Indústria 11191  8,20% 

Serveis 86934  3,41% 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

  Índexs   

2015 

Catalunya 4975,57   

Agricultura 4418,22   

Construcció 7683,60   

Indústria 9077,82   

Serveis 4202,65   

2016 

Catalunya 4955,90  -0,40% 

Agricultura 4364,60  -1,21% 

Construcció 7709,74  0,34% 

Indústria 9211,02  1,47% 

Serveis 4168,01  -0,82% 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de 
treball amb baixa 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori 
del Treball i Model Productiu 

 
S’ha produït, en relació a 2015 un increment de 3,69%, sent el sector on puja més el 
d’Indústria. 
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Índex d’incidència accidents de treball sense baixa mèdica. 
 
 
S’acostuma a pensar que aquesta explotació estadística té poca utilitat per fer 
prevenció, ja que els empresaris no acostumen a registrar aquests tipus d’accidents 
laborals a la relació mensual. Malgrat tot, aquest registre i comunicació de la relació 
mensual, és una obligació legal, que l’Administració hauria de procurar controlar de 
forma estricta, y els delegats/des de prevenció també han d’exigir i controlar a cada 
empresa, per que amb aquestes dades podem evitar molts accidents de treball. 
 
Hem de recordar, al respecte, que al món de la prevenció, la Piràmide de Bird, també 
anomenada la piràmide d’accidentalitat, és una representació gràfica que indica que 
abans de que es produeixi un accident laboral, abans ja s’han produït una sèrie 
d’alertes, i aquestes les podem veure mitjançant els accidents de treball sense baixa. 
 
Concretament, i basada en un estudi de 1.750.000 accidents, la resultant estadística és 
que per cada accident mortal, es presentaven 10 accidents greus, 30 accidents lleus, i 
600 incidents. La conclusió és que en una empresa on hi hagi molts accidents sense 
baixa i/o incidents, segur que hi haurà accidents greus o mortals. 
 
Veiem, que les dades oficials de sinistralitat que tenim no compleixen en absolut els 
continguts de la piràmide de Bird, i per tant, és una mostra més de que el registre, 
notificació i documentació dels accidents de treball, així com la seva posterior 
explotació no acaben d’encaixar amb la realitat, amb un sobre dimensionament dels 
accidents lleus en detriment dels greus. 
 
Veiem una comparativa de les dades de sinistralitat oficials comparades amb la 
Piràmide de Bird: 
 

Gravetat Dades oficials Catalunya Piràmide de Bird 

Mortals 68 68 

Greus 542 680 

Lleus 88.564 2.040 

Sense Baixa 
Incidents 

132.267 40.800 

 www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/ERGO@NLINE nº 121.ddf 
 
A partir de les dades oficials de Catalunya de 68 morts per accidents de treball a 
Catalunya, podem veure la comparació entre aquestes dades oficials i les de la Piràmide 
de Bird, així comprovem que els accidents greus són menys a les dades oficials, i els 
lleus i sense baixa són molts més que els que correspondrien segons la Piràmide de 
Bird. Per tant tenim un problema seriós, que es reflecteix en aquesta explotació de 
dades, de tot el circuit de registre, notificació, determinació, etc., dels accidents de 
treball a casa nostra. 
 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/ERGO@NLINE
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2.4. ACCIDENTS DE TREBALL IN ITINERE 
 
L’accident de treball in itinere és el que es produeix durant els desplaçaments del 
treballador/es per anar a la feina o per tornar-ne. 
 
Aquest any és especialment preocupant i greu l’augment, en relació a l’any 2015, del 
52,38% dels accidents mortals, així com també una pujada molt significativa dels 
accidents greus del 24,29%, amb pujada del total del 3,00%. 
 
Ja hem comentat a l’apartat d’accidents en jornada mortals, el desglossament dels 
accidents de treball mortals, 12 en jornada i 30 in itinere, així com les seves causes. En 
relació a les causes dels accidents de treball en jornada en relació als in itinere veiem 
que la major part no corresponen a accidents de trànsit (que són 12), sent el apartat 
més important d’accidents de treball globals els corresponents a causes que no són de 
trànsit (que són 21). 
 

 

Font: Web Generalitat de Catalunya - Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 
CONCLUSIONS SOBRE LES XIFRES CONCRETES DE SINISTRALITAT 
 
Una vegada analitzada l’explotació estadística de les dades de sinistralitat a Catalunya, 
hem de remarcar dades que per CCOO són significatives i molt importants: 
 
 Una pujada general i constant de la sinistralitat laboral a Catalunya. 
 
En relació a 2015 hem vist que la pujada dels accidents de treball a 2016 és d’un 
6,08% en el total i d’un 16,44% al sector de Construcció. Els accidents amb baixa 
han pujat un 8,92%, i els in itinere un 10’59%, i dintre d’aquests, els mortals un 
52,38%. 
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Aquestes dades, per si mateixes ja ens posen al davant d’una situació que ja porta 
anys instal·lada al nostre país i que té un projecció de futur d’un increment 
progressiu i imparable, tal i com es pot veure a les gràfiques comparatives que 
incloem en aquest balanç relatives al període 2012 a 2016 en relació a la 
sinistralitat al nostre país. 
 
Malgrat que analitzant només les dades totals de cadascun del ítems relatius a la 
sinistralitat laboral, que ja hem dit que són molt alts, no hem de perdre de vista 
que alguns d’aquests (bàsicament accidents laborals greus i mortals) es troben 
sensiblement suavitzats i/o disminuïts degut a l’efecte de que gairebé el 99’3% dels 
accidents de treball són lleus, i la resta greus o mortals. 
 
 Diferencia espectacular entre els danys a la salut causats pel treball entre 

treballadors/es eventuals i els fixos. 
 
Aquest és, potser, l’àmbit més important de la sinistralitat laboral a Catalunya, i 
només en relació a les dades d’aquest any comparades amb 2015, sinó l’evolució 
que pateix la sinistralitat laboral des de l’any 2012 fins al 2016 al col·lectiu de 
treballadors/es eventuals comparats amb els fixos. 
 
Concretament, i sense anar més lluny, només amb la comparativa entre l’any 2015 i 
el 2016, les dades resultants són concloents: 
 
1) Als accidents de treball totals a Catalunya els treballadors/es eventuals tenen 

una pujada de 17,24% triplicant el percentatge de pujada del total (6,08%), 
mentre que els fixos estan per sota d’aquest amb el 5,38%. 
 

2) Passa el mateix als accidents de treball lleus; els treballadors/es eventuals 
pugen 17,26% duplicant el percentatge de pujada total (8,98%), mentre que els 
fixos estan per sota d’aquest amb el 5,45%. 
 

3) Torna a passar el mateix als accidents de treball greus, els treballadors/es 
eventuals tenen una pujada de 13,75%, més de tretze vegades el percentatge 
de pujada total (0,56%), mentre que els fixos estan per sota d’aquest amb el -
4,86%. 
 

4) Amb els accidents de treball mortals, com no podia ser d’una altre forma, ens 
trobem amb les mateixes conclusions, els treballadors/es eventuals pugen el 
16,67% , més de 17 vegades el percentatge de pujada total (-1,45%), mentre 
que els fixos estan per sota d’aquest amb el -8,00%. Aquí la distància entre 
treballadors/es eventuals i fixos és la més gran de totes les categories i 
especialment dramàtica. 
 
S’evidencia la precarietat laboral com una causa bàsica de la sinistralitat laboral 
al nostre país, i per tant, de forma inexcusable s’ha d’afrontar aquest fet 



 
 

SALUT LABORAL CONC 
 

 

 

31 

sobretot pels que tenen la responsabilitat de la mateixa, tant els Empresaris 
com l’Administració. 
 
En el cas de la precarietat, no només hem de fer referència a la temporalitat a la 
ocupació, com la variable més visible i poder més ampla, sinó també a altres 
variables com són la subcontractació, de forma piramidal i infinita en alguns 
casos, com al sector de Construcción, o per l’externalització de serveis 
subcontractant-los a altres empreses, amb l’objectiu d’abaratir costos laborals i 
també costos de prevenció de riscos laborals. 
 
De forma més concreta tampoc podem deixar de banda a les ETT’S, paradigma 
de la precarietat laboral, que es caracteritzen per una molt baixa o nul·la 
existència de Representació Legal dels Treballadors/es, degut a la pròpia 
idiosincràsia de la seva activitat i durada dels contractes, i per una impossibilitat 
material i fàctica de que aquests treballadors/es puguin defensar de forma 
efectiva els seus drets, com en aquest cas el dret a la salut. 
 
Hem de fer esment que la llibertat de mercat, i per consegüent el dret a la 
propietat privada, regulada a la Constitució espanyola (art. 33) no pot estar per 
sobre del dret a la vida i integrat física, regulada a l’art. 15 de la Constitució 
espanyola, que és un dret fonamental i està per sobre del dret a la propietat 
privada. Sembla que els Poders Públics i els Empresaris hagin oblidat aquest 
mandat constitucional. 
 
Es per tot això, que per CCOO la lluita contra la precarietat, si ja era un eix 
central, amb aquesta incidència sobre la salut, i malauradament cada vegada en 
més ocasions, i la vida dels treballadors i treballadores del nostre país, encara 
reforça molt més aquesta priorització que fem, i que també ho és pel conjunt 
de la població treballadora. 
 
Si aquesta variable perversa de desregulació, permissibilitat i afavoriment de la 
precarietat laboral continua i no es talla, ens dirigim a un suïcidi social, 
comportant una exclusió de molts treballadors/es del mercat laboral, molts 
d’ells joves, com a conseqüència de que estan emmalaltint a la feina, quan no 
directament morint. 

 
 Disfunció entre accidents lleus i els accidents greus. 
 
Ja hem comentat que la proporció entre accidents de treball lleus, greus i mortals 
existents a les dades oficials de la Generalitat de Catalunya assenyalen que el 
sistema de catalogació de la gravetat dels accidents que es fa quan es produeix 
l’accident, bàsicament per part de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social 
i per les Empreses Col·laboradores de la Seguretat Social, està viciat 
substancialment, ja que la catalogació com accidents lleus és molt abusiva, quan 
bona part d’ells són greus. 
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Sorprèn que no s’inclogui a les estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya 
l’índex de gravetat, que serviria per acabar de contrastar i objectivar el que suposa 
aquest abús de catalogar massivament els accidents laborals com a lleus. 
 
Això suposa, en relació a la Piràmide de Bird, que no és real aquesta catalogació 
que es fa amb abús de l’adjudicació com a accidents laborals lleus, quan molts són 
greus. 
 
 
 Accidents laborals in itinere. 
 
Només una breu valoració sobre aquest aspecte, que per breu no deixa de ser 
capital. Veiem una pujada sobre el total dels accidents laborals in itinere de 3%. 
Però si analitzem la pujada dels accidents laborals in itinere greus i mortals, 
constatem que els primer pugen un 24,29% i els segons un 52,38%, són unes xifres 
que no podem assolir en absolut. 
 
Es posa de manifest que aquest és un problema que encara no s’ha abordat 
correctament i no hi ha cap voluntat, sembla que dels Poders Públics i els 
Empresaris d’entomar-ho de forma seriosa, i en relació directa amb les polítiques i 
mesures de mobilitat. 
 
 
 Malalties professionals. 
 
3.195 és el número de malalties professionals comunicades al 2016 a Catalunya, 
segons les fonts del CEPROSS. La mateixa font ens diu que baixen en un 4,17% en 
relació a l’any 2015. 
 
No deixa de ser rellevant i contradictori que, mentre tenim una de les taxes més 
altes d’Europa en quan a accidents laborals, concretament a Catalunya a l’any 2016 
van ser 89.174, les malalties professionals només siguin 3.195, estadísticament una 
de les més baixes d’Europa i inclús de la pròpia OCDE. 
 
Les causes d’aquesta contradicció, ja que no podem pensar que es fa una prevenció 
de riscos excel·lent en relació a les malalties professionals i una prevenció de riscos 
pèssima en relació als accidents de treball, es deuen bàsicament a la regulació 
jurídica de les mateixes i a la seva gestió per les Administracions Públiques i les 
Mútues i Empreses Col·labores de la Seguretat Social. Està clar que estem davant 
d’una borsa de subregistre molt important, i per diversos motius: 
 

 El concepte legal de malaltia professional no coincideix amb el concepte mèdic. 
Això provoca una disfunció que afecta d’inici a tot el procés, ja que només es 
consideren legalment com malalties professionals les que estiguin recollides, 
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elles i les seves causes, al RD 1299/2006 pel que s’aprova el quadre de malalties 
professionals. Òbviament, moltes malalties professionals, o les seves causes, no 
es troben recollides en aquest quadre, i per tant no es poden declarar com a 
tals. Les declarades en funció d’aquesta regulació es registren al CEPROSS. 

 
Així, les malalties, o les seves causes, que no es troben recollides al quadre de 
malalties professionals, la Llei General de la Seguretat Social, art. 156.2.e), es 
tramitaran com accidents de treball. Això ja provoca una distorsió del sistema, 
ja que un volum molt important de malalties professionals es registren com 
accidents de treball, engreixant la estadística d’aquests i alleugerin la estadística 
d’aquelles. Aquestes han de ser comunicades i registrades, que no ho fan en 
molts casos, per les entitats gestores i les Mútues Col·laboradores de la 
Seguretat Social a un aplicatiu creat per la Direcció d’Ordenació de la Seguretat 
Social, el PANOTRATSS. 

 
Tenim per tant tres bases de dades diferents on es poden trobar les malalties 
professionals; la dels accidents de treball, CEPROSS i PANOTRATSS, amb la 
consegüent distorsió i confusió estadística que provoca. 

 

 Davant d’aquesta contradicció i complexitat a la gestió, sobretot envers el 
treballador/a que pateix una malaltia professional, aquest/a moltes vegades 
opta per anar directament al Servei Públic de Salut, i la seva patologia es 
tramita com comuna. Tot això agreujat quan el treballador/a s’adreça a la 
Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social i troba molts obstacles per la 
tramitació de la malaltia professional, quan no directament es deriva al 
treballador/a al Sistema Públic de Salut. 
 

 Pel que hem relatat als punts anteriors, les dades públiques de malalties 
professionals registrades són tant petites, en relació a les que realment hauria 
d’haver, i el seu registre és tant confús com contradictori, no es poden extraure 
conclusions vàlides, per falta de representativitat suficient, de les mateixes per 
afrontar actuacions i intervencions efectives envers les malalties professionals. 
 

 Des de una perspectiva de gènere ens trobem a unes dades estadístiques que, a 
l’àmbit de les malalties professionals poden suposar un greu perjudici per la 
dona treballadora. 
 
En primer lloc recordem com es distribueix la població treballadora entre dones 
i homes a Catalunya: 
 
Segons las fonts provinents de l’Enquesta de Població Activa de l’INE i que 
publica l’IDESCAT la població treballadora a Catalunya a 2016 era de 2.653,50 
milers, dels quals 1.342,10 són homes i 1.311,50 són dones. Pràcticament 
igualades les xifres. 
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Malgrat tot, si mirem els accidents de treball al mateix any, les dones van patir 
menys de la meitat d’accidents laborals que els homes, concretament 28.079, 
mentre que els homes van patir 61.095. 
 
Si mirem les malalties professionals registrades de 2016, comprovem que els 
homes van patir 1.533 malalties professionals, i en canvi les dones van patir més 
malalties professionals, concretament 1.662. 
 
Com el número d’accidents de treball és infinitament molt més gran que el de 
les malalties professionals, s’acostuma a treure la conclusió, erròniament, de 
que els homes són els pitjor parats per la sinistralitat laboral, ja que només 
s’agafen números absoluts. 
 
Una vegada que hem vist el problema que es genera en relació a les malalties 
professionals i el seu subregistre i la seva regulació legal i gestió, s’ha de tenir en 
compte la tipologia laboral de les dones i els homes al nostre país. Així, 
malauradament, es continua perpetuant determinades professions molt 
feminitzades i altres molt masculinitzades, de lo qual es deriva que la majoria 
d’accidents de treball són de caràcter traumàtic i solen correspondre a les 
professions més masculinitzades, mentre que a les professions més 
feminitzades és menys freqüent els danys traumàtics, per tant accidents de 
treball, i són molt més freqüents les malalties professionals, però com hem vist 
no es registren com a tals. 
 
Això explica que, estadísticament, sembla que els homes pateixen més 
sinistralitat, quan possiblement, les dones estiguin a un nivell molt semblant 
sinó inclús més alt en quan als homes (en relació a la sinistralitat laboral 
incloent-hi tant accidents laborals com malalties professionals), si es regulessin 
legalment i es gestionessin correctament les malalties professionals. Només 
poden fer aquesta estimació per el deficient sistema de registre i gestió dels 
accidents laborals i les malalties professionals a casa nostra, ja que no es pot 
oferir xifres estadístiques al respecte pels motius ja mencionats anteriorment. 

 
No te cap sentit, ni des de un punt de vista jurídic, ni mèdic, ni preventiu, ni 
científic, aquest tipus de regulació, registre i gestió de les malalties 
professionals. Només podem trobar una raó, com a suposició lògica ja que no es 
possible obtenir cap dada objectiva; i es la motivació merament econòmica, a 
efectes d’estalviar diners en pensions al sistema. 
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CONCLUSIONS SOBRE LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA SINISTRALITAT 
 
A partir d’aquest somer anàlisi dels accidents de treball i de les malalties professionals 
de l’any 2016 que hem fet al punt anterior, es fa obvi que hi ha raons, de caràcter 
estructural, que provoquen aquesta situació de pujada de la sinistralitat laboral al 
nostre país. A l’anàlisi d’aquestes causes podem aplicar dos àmbits diferents; abans de 
que es produeixi l’accident de treball i malaltia professional, i desprès de que es 
produeixi l’accident de treball i malaltia professional. 
 
ABANS DE QUE ES PRODUEIXI L’ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL 
 
Desprès de gairebé 22 anys de la publicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
ens trobem amb una situació preventiva al nostre país que no es pot sostenir per més 
temps. 
 
Al maig de 2015, la Generalitat de Catalunya va publicar un estudi, realitzat a l’any 
20141, la qual publica uns resultats definitius al respecte, els més interessants són: 
 
1) El 24,5% de les empreses a Catalunya no tenen cap modalitat preventiva, es a dir, 

no hi ha cap tècnic de prevenció a l’empresa. 
 

2) El 70% de les empreses tenen un servei de prevenció aliè com a modalitat 
preventiva, afectant al 55% de la població treballadora, i el 83,7% de les empreses 
tenen tota l’activitat preventiva o part desenvolupada per un servei de prevenció 
aliè. El promig de dedicació tècnic/any per empresa dels serveis de prevenció aliè 
és de 6,88 hores presencials a l’any (excepte exàmens de salut), lo qual és 
totalment insuficient. 

 
3) Un 6,1% d’empreses amb més de 500 treballadors/es no tenen servei de prevenció 

propi o mancomunat, quan la Llei els hi obliga. 
 

4) Només l’1,1% de les empreses, i aquesta dada és esfereïdora, han avaluat les quatre 
tipologies de riscos laborals (seguretat, higiene, ergonomia i riscos psicosocials) que 
regula la normativa en prevenció de riscos laborals. Això vol dir que el 98,9% de les 
empreses no ho han fet. 

 
5) Al 40,3% de les empreses no hi ha cap treballador/a format respecte als riscos del 

seu lloc de treball o funció, només un 21% de les empreses han fet formació 
específica (la resta la fan genèrica), i només el 16,5% de les empreses han format 
als comandaments intermedis amb formació específica en seguretat i salut laboral. 

 

                                                           

1 
 �

 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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6) Vora del 50% dels treballadors/es treballarien en empreses que no tenen 
delegats/des de prevenció. 

 
Com hem vist, la major part de la prevenció a les empreses, quan se’n fa, és 
bàsicament a càrrec dels serveis de prevenció aliens. Ja hem vist la manca de recursos 
suficients i les hores presencials de dedicació tècnic/any. Hem d’afegir que el sector 
dels serveis de prevenció aliè ha sofert, als últims anys un sotrac important, a partir de 
que les societats de prevenció que depenien de les Mútues Col·laboradores de la 
Seguretat Social, fa dos anys van ser obligades a no tenir cap vinculació amb les Mútues 
i per tant van ser comprades per capital privat, bàsicament fons de inversió estrangers, 
els quals tenen una única finalitat immediata, els guanys econòmics alts, a curt termini, 
i sense cap inversió, lo qual ha suposat un empitjorament de les condicions laborals 
dels tècnics de prevenció, i un empitjorament de les activitats preventives a les 
empreses, que ja eren molt minses. 
 
Tenim per tant, una regulació en seguretat i salut laboral molt extensa i concreta, però 
que no es compleix per una bona part de les empreses, que només fan una prevenció 
“documentalista”, i sense un control eficaç per part de l’Autoritat Laboral i tampoc 
Inspecció de Treball; en primer lloc per falta de criteris d’intervenció clars, amb una 
regulació legal que afavoreix a l’empresari i penalitza al treballador/a, i en segon lloc 
per falta de recursos suficients. 
 
Alhora que veiem aquestes mancances greus, hem d’afegir que, tant des de la vesant 
de l’Administració com de la dels Empresaris, i tampoc per part des de l’àmbit tècnic-
preventiu s’aborden a l’activitat preventiva aspectes estructurals socioeconòmics 
fonamentals, com és l’organització del treball, la contractació a les empreses, les ETT’S, 
la subcontractació, externalització d’activitats, etc., es a dir LA PRECARIETAT, que 
veritablement són els causants reals de la sinistralitat al nostre país. 
 
Això deixa als nostres treballadors i treballadores amb una situació de desprotecció i 
desempara molt alt i amb una probabilitat de patir un accident laboral o malaltia 
professional cada vegada més alta. 
 
Les conseqüències de tot això, les xifres de sinistralitat que avui analitzem en el present 
balança. 
 
Si es fes una anàlisi dels costos econòmics de la sinistralitat laboral reals, que 
bàsicament són suportats pels treballadors/es afectats i pel sistema públic (amb diners 
públics que paguem tots amb els nostres impostos) poder es veuria clarament la 
necessitat de incidir d’una forma molt més ferma i estricta a la prevenció de riscos 
laborals, ja que a dia d’avui, al generador dels danys a la salut als treballadors/es li surt 
pràcticament gratis no fer prevenció, ans al contrari, cada vegada reben més 
bonificacions i ajuts per l’Administració, com per exemple el “bonus” o la reducció de 
les cuotes patronals. 
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DESPRÈS DE QUE ES PRODUEIXI L’ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL. 
 
Una vegada que es produeix el dany a la salut al treballador/a, comença per aquest/a 
un “via crucis” administratiu, sanitari i també legal, que suposa una carrera d’obstacles, 
moltes vegades insalvables, que el porten moltes vegades a carrerons sense sortida, 
per poder exercir els seus drets, i que el deixa en una posició de desprotecció notòria, 
en contraposició a l’empresari, que ho té tot a favor, a una normativa que l’afavoreix, 
amb complicitats, quan no connivències dels Poders Públics, així com de les Mútues 
Col·laboradores de la Seguretat Social, i que disposa de tots els mitjans, tant per actuar 
a l’àmbit administratiu com al judicial, dels quals no disposa la majoria de vegades el 
treballador/a. 
 
Veiem els principals obstacles: 
 
1) Comunicat d’assistència a la Mútua. 

 
Existeix l’obligació legal de que l’empresari, quan el treballador/a pateix un dany a 
la salut a causa del treball, o té una patologia (encara que sigui comuna) que es vegi 
agreujada per les condicions de treball, de facilitar al treballador/a el comunicat 
d’assistència a la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social. 
 
En multitud d’ocasions, els empresaris es neguen a facilitar el comunicat 
d’assistència, la qual cosa suposa que automàticament, o el treballador/a va a rebre 
l’assistència sanitària a la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social, i en aquest 
cas mai li donaran la baixa por contingència professional ja que no porta el 
comunicat d’assistència, es a dir, per defecte de forma del qual no és responsable el 
treballador/a sinó l’empresari que ha incomplert la seva obligació legal, encara que 
el nexe causal entre condicions de treball i malaltia o lesió sigui molt clar. No es fa 
servir el criteri mèdic. 
 
Això obliga al treballador/a a iniciar un llarg procés administratiu, i moltes vegades 
també judicial, per aconseguir el canvi de contingència. 
 
Una de les parts en el conflicte, l’empresari, predetermina si la contingència és 
professional o no, denegant el comunicat d’assistència, quan no té competències 
legals per fer-ho, i aconsegueix així una inversió de la càrrega de la prova, que 
entenem il·legal, i vulnera els drets del treballador/a. 
 

2) Assistència a Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social. 
 
a) També passa molt sovint que, quan el treballador/a disposa del comunicat 

d’assistència i arriba a rebre assistència sanitària a la Mútua Col·laboradora, 
aquesta de forma injustificada deriva al treballador/a a la Seguretat Social, 
entenent que la patologia o lesió és comuna, amb la frase típica “pateix vostè 
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una malaltia (o lesió) degenerativa”. No s’entén com el facultatiu de Mútua 
Col·laboradora de la Seguretat Social pot saber si l’origen és professional o 
comú, quan no disposa de cap informació i/o documentació relativa a les 
condicions de treball del treballador/a, de cap document preventiu com 
l’avaluació de riscos, etc., i únicament disposa de allò que li digui el 
treballador/a en el moment de la visita mèdica, amb una presumpció de que el 
treballador/a li està mentint. 
 
Això obliga al treballador/a tenir que anar al Servei Públic de Salut, i a iniciar el 
llarg procés administratiu, i en el seu cas, judicial, per aconseguir el canvi de 
contingència que hem esmentat abans. 
 

b) Altre situació és quan el treballador/a, quan té sort, aconsegueix que la Mútua 
Col·laboradora de la Seguretat Social sí li doni la baixa per contingència 
professional, es troba també molt sovint en la situació de que poc temps 
desprès la Mútua li dona l’alta mèdica sense que estigui recuperat. 
 
En aquest cas, el treballador/a es veu obligat a anar al Servei Públic de Salut, el 
qual gairebé sempre li dona la baixa per contingència comuna (quan el 
facultatiu de Mútua diu que ja està recuperat), i deu iniciar el procés de canvi 
de contingència que hem referit abans. 
 

c) També altre situació que es produeix amb certa assiduïtat és quan el 
treballador/a va a Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social, i a la visita 
mèdica li prescriu un tractament determinat però li diu que no és necessari la 
baixa mèdica i que es prengui un ó dos dies de repòs, lo qual no té regulació 
legal que ho empari, i que passats aquests dies si no es trobi millor que torni 
per agafar la baixa mèdica. 

 
Tots aquests casos, evidentment no consten a les estadístiques de sinistralitat 
laboral, suposant un veritable subregistre de la mateixa, inclús en el cas de que el 
treballador/a, desprès de mesos o anys per aconseguir el canvi de contingència, bé 
per via administrativa o bé per via judicial, i es determini aquesta, no consten a les 
estadístiques de l’any en que van tenir l’accident o la malaltia professional. 
 

3) Quan el treballador/a es troba de baixa comuna amb origen professional (i 
tramitant el canvi de contingència) o bé és una malaltia comuna. El problema de la 
SGAM (abans ICAM). 
 
Aquí comença un altre calvari pel treballador/a. Una vegada que es troba de baixa 
comuna, la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social acostuma a fer proposta 
d’alta a Inspecció Mèdica de Seguretat Social, en aquest cas a la SGAM. Aquesta el 
crida a visita mèdica i la majoria de vegades li dona la raó a la Mútua, encara que el 
treballador/a no estigui recuperat.  
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Si això passa, el treballador/a durant els següents 6 mesos només pot agafar la 
baixa mèdica comuna si li dona la mateixa SGAM, i no acostuma a fer-ho, amb lo 
qual es troba sense recuperar-se i treballant, amb la possibilitat enorme de patir un 
accident de treball o veure agreujada la seva malaltia (que també seria en aquest 
cas contingència professional), però no podrà estar de baixa ni per la Mútua ni per 
la SGAM, amb dos sortides lògiques; o bé demana la baixa voluntària de l’empresa 
per que no pot treballar i queda exclòs del mercat laboral, o bé es farà mal i de 
forma ja més greu. 
 
Tot plegat, i per acabar de complicar més el panorama, des de fa més d’un any, un 
instrument que tenia utilitat pel treballador/a en aquests casos de canvi de 
contingència, com era l’Instrucció 1/2007 ICAM, es va decidir pel propi organisme 
com és la SGAM (abans ICAM) suprimir la seva utilització, treien garanties als 
treballadors/es en aquests processos. 
 
Un especial esment s’ha de fer de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social 
que tenen encomanada per llei una sèrie de competències que han adquirit al llarg 
del temps. A tall d’exemple veiem algunes de les prestacions econòmiques que han 
anant assolint: 
 
 Incapacitat temporal per contingències professionals. 
 Cura de menors afectats per càncer o altre malaltia greu. 
 Prestació per riscos durant la lactància natural i l’embaràs. 
 Indemnització per lesions permanents no invalidants. 
 Subsidi d’IT per contingències comunes. 
 Pensió de viduïtat. 

 
S’ha de parar especial atenció al subsidi d’IT per contingències comunes. A partir 
d’assolir aquesta gestió, les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social fan un 
control de la baixa comuna dels treballadors/es, podent fer proposta d’alta mèdica 
al SGAM, posant en qüestió el criteri mèdic i la professionalitat dels facultatius del 
Sistema Públic de Salut, potestat per cert, que no té el Sistema Públic de Salut i els 
seus facultatius sobre les activitats mèdiques que desenvolupen les Mútues 
Col·laboradores de la Seguretat Social. 
 
Dit en altres paraules, unes entitats privades a les quals el Sistema Públic de Salut li 
delega una gestió, mitjançant aquesta delegació, fan un control de les activitats del 
mateix Sistema Públic de Salut, i en canvi aquest, que és el titular de la 
competència, no fa cap control de les activitats de les entitats a las quals ha fet la 
delegació. 
 
Les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, aprofiten aquesta competència 
en relació a les IT per contingències comunes per escurçar les baixes, encara que el 
treballador/a no estigui guarit, mitjançant el SGAM, afavorint a l’empresari 
(estalviant costos laborals) i estalviant diners de prestacions públiques, penalitzant 
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al treballador/a que paga els seus impostos per rebre una correcta atenció sanitària 
i continuar camuflant les contingències professionals com a comunes. 
 
Com això no és suficient, ja fa temps, i últimament tornen a la càrrega els 
empresaris, tal i com surt als mitjans de comunicació, demanant una modificació 
legislativa per que les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social puguin donar 
directament l’alta mèdica per contingències comunes, lo qual suposaria un pas 
definitiu per acaba desmantellant el Sistema Públic de Salut, i sobretot, per 
continuar amb aquesta política que afavoreix als empresaris, que recordem són els 
que dirigeixen les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, a costa dels 
treballadors/es. 
 
Fent un exercici d’imaginació, però a l’inversa, es com si CCOO, o les centrals 
sindicals en general, demanessin una modificació legislativa per constituir entitats 
privades controlades per ells per que l’Administració delegui en aquestes entitats 
funcions de control de legalitat i de sanció, en àmbits com l’Agència Tributària o 
Inspecció de Treball, degut al elevat frau existent per part de les empreses. 
 
Hem de tornar per tant, a un equilibri dels agents socials en aquests tipus d’àmbits, 
que a dia d’avui s’ha perdut. 
 

Com es pot veure amb aquest petit resum, és una cursa d’obstacles constant pel 
treballador/a on ha de lluitar contra l’empresari, la Mútua, la SGAM, etc. Hem passat 
de que quan es té un dany a la salut produït a l’empresa o in itinere hi ha la presumpció 
de que és contingència professional, amb la regulació legal vigent, a que amb aquest 
circuit pervers i actuacions incorrectes de Mútua i SGAM, s’inverteix la càrrega de la 
prova pel treballador/a, i el deixa amb els informes de Mútua i SGAM, i posteriorment 
resolució de l’INSS, són processos administratius en els quals, sobretot quan intervé la 
Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social i la SGAM no se li donen al treballador/a 
els drets de part interessada que li reconeix la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb proves preconstituïdes cara 
a la via judicial que li són contràries. 
 
Igual passa quan intervé Inspecció de Treball, sobretot si es denuncia a la Mútua 
Col·laboradora de la Seguretat Social, que encara que Inspecció de Treball sigui 
competent, amb l’excusa de que els incompliments de la Mútua no estan regulats a la 
Llei d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, es declara no competent i deriva al 
treballador/a a la Jurisdicció Social. 
 
També, en el cas de que el treballador/a denuncií l’accident de treball a Inspecció de 
Treball, degut a la regulació que fa la Llei d’Inspecció de Treball, mitjançant la qual es 
regula que el denunciant no és part interessada, a les hores el treballador/a no pot 
tenir vista ni còpia de l’expedient, no pot fer anàlisi de la prova, sobretot de la que 
aporti l’empresa o la Mútua, ni pot fer al·legacions abans de que l’inspector faci el seu 
informe, ni a recórrer l’arxiu de l’expedient. Tot el contrari passa amb l’empresari, que sí 
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té la consideració de part interessada i sí pot fer totes aquestes actuacions. Es produeix 
per tant una situació de desigualtat jurídica entre les parts, afavoridora de l’empresari i 
penalitzadora del treballador/a. 
 
Finalment, i desprès d’aquestes conclusions de caràcter estructural, hem de entrar de 
ple en una anàlisi del sistema de prevenció de riscos laborals i de gestió dels accidents 
de treball i malalties professionals i fer un canvi radical en defensa de la vida i integritat 
dels treballadors/es com prioritat bàsica abans que els guanys i interessos econòmics 
dels empresaris, i abordant també l’entorn socioeconòmic, i com a eix central la 
precarietat laboral com causa directa de la sinistralitat laboral, per poder revertir 
aquesta situació. 
 
 
3. MALALTIES CAUSADES PEL TREBALL A CATALUNYA: 
 
D’acord amb la informació proporcionada a través del CEPROSS (Comunicació de 
malalties professionals de la seguretat social) i PANOTRATSS (Comunicació de 
patologies no traumàtiques causades pel treball), com es pot veure en la taula de sota, 
a Catalunya durant l’any 2016 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 
2016 

Var. (%) 
 

CATALUNYA  

Malalties professionals (CEPROSS) 

Amb 
baixa 

1.729 
-

2,21% 

Sense 
baixa 

1.451 
-

6,27% 

Total 3.180 
-

4,10% 

Patologies no traumàtiques causades pel treball comunicades 
(PANOTRATSS) 

Amb 
baixa 

547 
-

4,04% 

Sense 
baixa 

435 4,82% 

Total 982 
-

0,30% 

Total Malalties causades pel treball2  4.162 -3,23%  

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

                                                           

2 
 �

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.  
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3.1 LES MALALTIES PROFESSIONALS: 
 
Catalunya el 2016 va ser la comunitat autònoma que més número de MMPP va 
notificar amb 3.180 MMPP, però si mirem l’índex d’incidència (nº de MMPP per cada 
100.000 treballadors), Catalunya passa a ser la onzena, per darrera de Navarra, País 
Basc, La Rioja, Aragó, Múrcia, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Galícia, P. d’Astúries i 
Castella i Lleó. El mateix passa si mirem l’Índex d’incidència normalitzat3.  
 
 
Així el 2016 de les 3.180 notificades, 1.729 van ser amb baixa, 916 les van patir dones i 
la resta 813 homes.  
 
La duració mitja d’aquestes baixes va ser de 92,48 dies per les dones i 82,96  
dies pels homes amb un 88,09 dies de mitjana.  
 
Del 2015 al 2016 hi ha hagut un lleuger descens d’un -4,10% en la declaració de 
Malalties Professionals a Catalunya 

                                                                              
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 2016 es van notificar a Catalunya, un total de 3.180 malalties professionals, de 
les quals 1.729 (54%) amb baixa, suposant un decrement del -2,21% respecte el 2015, i 
1.451 (46%) sense baixa amb un descens del -6,27% respecte el 2015, com es pot veure 
les MMPP amb baixa encara són més que sense baixa, i es pot veure una tendència a 
l’estabilització en els darrers anys. 
 
Des de l’any 2006, any en què es va aprovar el nou sistema de notificació i registre, s’ha 
produït un fort descens en la declaració de malalties professionals amb baixa, 3.107 
menys i un augment de les malalties professionals sense baixa, 768 notificacions més, 
que suposa un 119% d’increment (respecte l’any 2006). 
 

 
3.2. Malalties professionals per territoris4, sexe, processos tancats i duració mitjana: 
 
La província de Tarragona és l’única que va experimentar un increment en la 
comunicació de MMPP durant l’any 2016 respecte el 2015, un destacable  13.85%, que 

                                                           

3 
 �

 Índexs normalitzats per a cada comunitat autònoma en funció del seu nombre de treballadors 
en les diferents activitats econòmiques. 
4 
 �

 Cal anar amb compte amb el tractament de les dades a nivell i provincial, ja que al 

haver-hi números baixos pot donar diferencials exagerats sobre tot en els territoris amb menys 
població treballadora. 
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s’ha degut principalment en l’increment de MMPP en homes. Per contra, a les 
províncies de Barcelona, Girona i Lleida durant el 2016 hi va haver descensos en la 
comunicació de MMPP respecte l’any 2015, encapçalats per Barcelona amb un descens 
del -6.59%.  
 

 
 
A nivell de Catalunya, la duració mitjana d’aquestes baixes va ser de 92,48 dies per les 
dones i 82,96 dies pels homes, amb un 88.09 dies de mitjana, amb lleugeres diferències 
respecte l’any 2015, increment del 5,25% en dones i disminució del -3,71% en homes.  

 
En general hi ha una clara correlació entre l'edat i la durada dels processos, a més edat 
corresponen processos més llargs.  
Tant en Dones com en homes la major duració mitjana de les baixes es situa a la franja 
dels 55 a 59 anys.  
 
 
3.3. Per grups de malalties.  
 
El quadre de malalties professionals està dividit en 6 grups depenent de la causa de la 
malaltia.  
A Catalunya, atenent a la distribució de les malalties per grups, ens trobem que l’any 
2016 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 82,33% (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 6,04 %. Hi ha hagut lleugers 
descensos en les MMPP dels diferents grups com es pot apreciar en la taula amb 
percentatges que hi ha més endavant.  

 
 



 
 

SALUT LABORAL CONC 
 

 

 

44 

 
 
 
3.4 Per sexe: 
 
L’any 2016 , tot i la disminució de la comunicació de les malalties respecte l’any 2015, es 
van comunicar més malalties professionals en dones que en homes, al contrari que 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 l’exposició a condicions de treball diferents. 
 
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 79 comunicats, per només 28 en 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.  
 

 
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, més d’un 91% 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, seguides  a molta distància per 
les hipoacúsies (descens de l’audició) causades per soroll amb un 3,74%, i dels nòduls 
vocals degut als esforços mantinguts de la veu amb un 3,46%. 
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, 16 amb baixa, i 9 sense 
baixa durant el 2016 a Espanya. Respecte l’any 2015 les malalties d’aquest grup s’han 
incrementat en 6 casos més. Cal remarcar que l’exposició a l’amiant disposa d’uns 
protocols específics pre i postexposició que faciliten la demostració de la relació causa- 
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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”5.  
 
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 2015. 
 
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 ", iguals que l’any 2015. 
 
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’incidència6 durant els anys no apunten una tendència  clara, 
però l’any 2016 amb un 124,24 ha continuat augmentant respecte l’any 2015 amb un 
120,47, i l’any 2014 amb un 112,10. 
 
La major incidència de malalties professionals es registra entre els treballadors de la 
"Indústria manufacturera". L'índex d'incidència registrat el 2016 a aquesta activitat 
econòmica va ser de 398,33 casos per cada 100.000 treballadors seguit de la "Indústries 
extractives" (396,63), a continuació encara que a gran distància dels anteriors se situen 
"D'altres serveis" (158,70), la "Construcció" (156,89) i el "Subministrament d'aigua, 
activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació "(149,89), les "Activitats 
administratives i serveis auxiliars" (137,94).  La resta de les activitats econòmiques no 
arriben a la mitjana estatal (124,24) 
 
 
4. PANOTRATSS 
 
A Catalunya durant el 2016 es van comunicar 982 patologies no traumàtiques causades 
o agreujades pel treball de les que 547 van ser amb baixa , suposant una disminució de 
-4,04% respecte l’any 2015, i 435 sense baixa suposant un increment del 4,82% 
respecte l’any 2015.  

                                                           

5 
 �

 http://www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/cancercero/Portada 
6 
 �

 nº de MMPP per cada 100.000 treballadors 



 
 

SALUT LABORAL CONC 
 

 

 

46 

En termes generals durant el 2016 hi ha un augment de les Panotratss en dones i una 
disminució en homes només en les amb baixa, ja que les patologies sense baixa han 
augmentat també en homes, com es pot apreciar en la taula inferior en comparació 
amb l’any 2015. 
En conjunt les Panotratss comunicades suposen una disminució inapreciable de -
0,30% respecte l’any 2015, a l’espera de veure quines s’han acceptat finalment.   
 

 Panotratss a Catalunya 
 

  Amb baixa Sense baixa Totals  

  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

2016 303 244 547 244 191 435 547 435 982 

%  -10,62 5,63 -4,04 6,55 2,69 4,82 -3,70 4,32 -0,30 

: variació respecte de l’any 2015 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

 
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 2016 
s’evidencia que tornen a ser les malalties del aparell locomotor les majoritàries amb 
un 63,40% tot i incrementant-se un 21,51% respecte el 2015, i en segon lloc apareixen 
les anomenades malalties de la pell, amb un 8,72% amb una disminució d’un -5,34% 
respecte el 2015. Al segon apartat, malalties o defectes agreujats pel treball, també 
apareixen en primer lloc les malalties del aparell locomotor amb un 78,15% dels casos 
de agreujament de malalties o defectes a causa del treball amb descens del -14,10% 
respecte l’any 2015.  
 
El major nombre de patologies es dóna en la indústria manufacturera, seguida del 
comerç a l'engròs i al detall. 
 
En l’any 2016 de les malalties ocasionades pel treball, el 24 % no estaven reconegudes 
al quadre de malalties professionals com a tals, són 982 patologies no traumàtiques 
que tenen un origen professional.   
Si sumem les dades de malalties professionals i aquestes ens donarien el total de 4.162 
malalties ocasionades pel treball a Catalunya.  
  
CONCLUSIONS SOBRE MALALTIES PROFESSIONALS 
 
A tall de conclusió pel que respecta a les malalties professionals podem dir que  
 
1. A Catalunya l’any 2016 s’han comunicat un total de 4.162 Malalties relacionades 

amb el treball (aglutinant MMPP i Panotratss), dada que significa una disminució 
del -3,23% respecte al any 2015. 
En detall podem dir que: 
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 Les dades ens diuen que hi ha hagut una disminució de les malalties 
professionals (MMPP) comunicades a Catalunya, en major proporció les sense 
baixa. 

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

 
La duració mitjana d’aquestes baixes va ser de 92,48 dies per les dones i 82,96 dies pels 
homes amb un 88,09 dies de mitjana.  
 
2. 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.    

 
3. 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 82,33% de les 
comunicacions de malalties professionals a Catalunya. 
 
4. Es manté l’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 79 comunicats, per només 28 en homes. Les dones tenen 
més incidència en les "Activitats sanitàries", el "Comerç al detall "i els" Serveis a 
edificis i activitats de jardineria ", iguals que l’any 2015.  
 
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 2015 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 982 patologies no traumàtiques causades 
pel treball de les  que 547 van ser amb baixa, suposant una disminució de -4,04% 
respecte l’any 2015, i 435 sense baixa suposant un increment del 4,82% respecte l’any 
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2015. En conjunt suposen una disminució de una disminució inapreciable de -0,30% 
respecte l’any 2015 (aquesta dada està pendent de consolidar-se, no es definitiva) 
 
 
7. En relació al fenomen de la infradeclaració reconegut àmpliament pel conjunt 
dels agents, l’any 2015 un estudi que vam fer, estimava que hi havia 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.  
 
 
 
 

PROPOSTES DE CCOO 
 
Les propostes per aconseguir una disminució de la sinistralitat laboral, tant en la 
vessant dels accidents com en la de les malalties professionals, han de comprendre 
totes les fases per les quals s’arriba a produir el que podem anomenar com el fracàs de 
la prevenció.  
 

 S’ha de millorar tots els elements sistèmics d’informació i registre documental 
dels accidents de treball (Treb. Adm.Pùbliques a MUFACE, CEPROSS, PANOTRATSS) 
enllaçant-los i/o integrant-los tècnicament per tal de fer emergir la totalitat de la 
problemàtica. El sector serveis que compren àmbits tan diferents en les condicions 
de treball com per exemple les que pugui tenir un mestre, un infermer, un 
conductor de mercaderies, un comerciant, un periodista, etc., cal detallar-lo. 
Tanmateix, s’ha de revisar la declaració de malalties professionals al llarg de tot el 
procés declaratiu en el que intervenen els diferents actors per reconèixer un 
accident de treball de manera que no es produeixi el volum de subdeclaració i de 
valoració (lleu, greu) que actualment es dona. Per últim, també s’hauria de afegir 
altres variables, per exemple edat, modalitat preventiva, etc. per tal de examinar 
tots els punts de vista de la precarietat laboral i poder corregir-la i reconduir-la a 
millors cotes de la seguretat i salut en el treball. 
 

 En la mateixa línia del punt anterior i seguint el que vàrem impulsar en la diada 
internacional per la seguretat i salut en el treball de l’any passat, volem que es posi 
en marxa sense mes demores el programa SIVEL (programa per a la identificació i 
notificació de malalties professionals) perquè es faci per part dels equips d’atenció 



 
 

SALUT LABORAL CONC 
 

 

 

49 

primària (EAP) el reconeixement exprés de les malalties professionals que son en 
via equivocada per l’afectat o per acció de les Mútues. 

 

 Que es desenvolupi degudament el bonus-malus d’afectació a les quotes de 
cotització a la Seguretat Social. Es incomprensible que s’hagi aprovat el 
RD.231/2017 de 10 de març de disminució i/o bonificació de les quotes a la 
Seguretat Social (Bonus) a aquelles empreses que ho demanin a partir d’uns tràmits 
administratius per la seva tasca preventiva (sense comptar amb els representants 
dels treballadors), però que no es desenvolupi una penalització o augment de les 
quotes (malus) a les empreses que incompleixen les seves obligacions legals i de 
reducció de la sinistralitat i malalties professionals.  
 

 Reformulació de les funcions i competències de la SGAM (abans ICAM) amb la 
participació dels agents socials. Cal replantejar els criteris en la realització de les 
avaluacions mèdiques de forma que s’eviti donar altes indegudes a persones que 
no estan en condicions de tornar a treballar. Així como evitar la indefensió de la 
persona en les propostes d’alta mèdica de les Mútues permetent que el 
treballador/a pugui adreçar-se al seu metge de capçalera i aquest li pugui expedir 
baixa mèdica comuna. Es tracta, de facto, de la derogació dels sis mesos en que 
aquesta baixa mèdica li ha de donar la SGAM. 

 
 Que per tal d’impulsar la prevenció a les empreses, cal que allò disposat a la Llei 
de prevenció de Riscos Laborals a la seva disposició addicional 5ena, sobre les 
accions de difusió i promoció que han de fer agents econòmics i socials, amb càrrec 
als excedents de les mútues patronals en el marc de l FUNDACIÓ ESTATAL PER LA 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (FPRL) es segueixi produint sense disminució de 
les dotació econòmica i de forma immediata per causa de la deficient evolució de la 
sinistralitat en els darrers anys.  
 

 Emprendre una campanya de revisió de la contractació dels serveis de 
prevenció aliens i del contingut dels contractes, per ser la modalitat preventiva més 
utilitzada. Els contractes amb els Serveis de Prevenció (SP) son tan mínims que no 
arriben a la les necessitats preventives que s’escauen per fer una prevenció real als 
centres de treball. Un dels efectes d’aquesta pràctica, entre d’altres, es que les 
propostes preventives es redueixen a la informació i formació al treballador fent 
recaure la prevenció sobre les seves espatlles. 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. 

 
 

 La inspecció de treball ha passat a Catalunya d’una dotació d’efectius de 239 
professionals a l’any 2014 (personal inspector, subinspector, tècnics habilitats i 
personal de suport) a 19 menys en el 2015 amb un total de 36.997 actuacions en 
seguretat i salut laboral. En el 2016 també es va reduir en 16 efectius menys 
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respecte al 2015 i va fer un total de 30.069 actuacions en seguretat i salut. En 
primer lloc cal que s’aturi la permanent disminució d’efectius de la inspecció de 
treball. En segon, inspecció ha de intervenir en la precarització laboral de les 
condicions de treball a tots els nivells (subcontractació en cadena, deficient 
efectivitat de la prevenció i reducció de la accidentalitat laboral, actuacions de les 
mútues en relació als accidents de treball i malalties professionals, la correcta 
participació dels representants dels treballadors en la PRL,  etc.). Tot plegat amb 
uns pla específic de la seguretat i la salut en el treball de la inspecció de treball.  
 

  
 Que per tal d’acabar amb la impunitat de les empreses on es maten els 
treballadors/es, CCOO actuarà a través dels seus serveis jurídics, conjuntament amb 
la Fiscalia, en els accidents mortals o molt greus on hi hagi negligència empresarial. 
D’aquesta forma, CCOO recolzaria a les víctimes i a les famílies duent a terme l’acció 
penal particular, així como la personació del Sindicat com acusació popular en el 
procediment penal.  

 

 
Barcelona 21 d’Abril de 2017 
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TAL CATALUNYA 

Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

Eventual 21 139 160 7076 16761 23837 0 18 18 7097 16918 24015

Fix 70 280 350 18815 37089 55904 7 43 50 18892 37412 56304

Sense especificar 4 25 29 232 1291 1523 0 1 1 236 1317 1553

Total 95 444 539 26123 55141 81264 7 62 69 26225 55647 81872

Eventual 26 156 182 8200 19752 27952 1 20 21 8227 19928 28155 23,81% 12,23% 13,75% 15,88% 17,84% 17,26% 11,11% 16,67% 15,92% 17,79% 17,24%

Fix 68 265 333 19505 39448 58953 4 42 46 19577 39755 59332 -2,86% -5,36% -4,86% 3,67% 6,36% 5,45% -42,86% -2,33% -8,00% 3,63% 6,26% 5,38%

Sense especificar 1 26 27 274 1385 1659 0 1 1 275 1412 1687 -75,00% 4,00% -6,90% 18,10% 7,28% 8,93% 0,00% 0,00% 16,53% 7,21% 8,63%

Total 95 447 542 27979 60585 88564 5 63 68 28079 61095 89174 0,00% 0,68% 0,56% 7,10% 9,87% 8,98% -28,57% 1,61% -1,45% 7,07% 9,79% 8,92%

Mortals Tots
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Greus Lleus Mortals Tots Greus Lleus

 
AGRICULTURA 

Eventual 0 9 9 83 731 814 0 1 1 83 741 824

Fix 0 9 9 78 780 858 0 0 0 78 789 867

Sense especificar 0 3 3 14 169 183 0 0 0 14 172 186

Total 0 21 21 175 1680 1855 0 1 1 175 1702 1877

Eventual 0 10 10 58 750 808 0 1 1 58 761 819 11,11% 11,11% -30,12% 2,60% -0,74% 0,00% 0,00% -30,12% 2,70% -0,61%

Fix 0 12 12 81 812 893 0 1 1 81 825 906 33,33% 33,33% 3,85% 4,10% 4,08% 3,85% 4,56% 4,50%

Sense especificar 0 8 8 25 211 236 0 1 1 25 220 245 166,67% 166,67% 78,57% 24,85% 28,96% 78,57% 27,91% 31,72%

Total 0 30 30 164 1773 1937 0 3 3 164 1806 1970 42,86% 42,86% -6,29% 5,54% 4,42% 200,00% 200,00% -6,29% 6,11% 4,95%
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CONSTRUCCIÓ 

Eventual 1 41 42 46 3628 3674 0 5 5 47 3674 3721

Fix 0 28 28 83 3362 3445 0 2 2 83 3392 3475

Sense especificar 0 7 7 3 285 288 0 1 1 3 293 296

Total 1 76 77 132 7275 7407 0 8 8 133 7359 7492

Eventual 1 57 58 50 4243 4293 0 6 6 51 4306 4357 0,00% 39,02% 38,10% 8,70% 16,95% 16,85% 20,00% 20,00% 8,51% 17,20% 17,09%

Fix 0 33 33 79 3943 4022 0 1 1 79 3977 4056 17,86% 17,86% -4,82% 17,28% 16,75% -50,00% -50,00% -4,82% 17,25% 16,72%

Sense especificar 0 4 4 5 302 307 0 0 0 5 306 311 -42,86% -42,86% 66,67% 5,96% 6,60% -100,00% ######## 66,67% 4,44% 5,07%

Total 1 94 95 134 8488 8622 0 7 7 135 8589 8724 0,00% 23,68% 23,38% 1,52% 16,67% 16,40% -12,50% -12,50% 1,50% 16,71% 16,44%
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INDÚSTRIA 

Eventual 0 28 28 424 2880 3304 0 2 2 424 2910 3334

Fix 8 105 113 2679 11941 14620 3 13 16 2690 12059 14749

Sense especificar 1 3 4 38 280 318 0 0 0 39 283 322

Total 9 136 145 3141 15101 18242 3 15 18 3153 15252 18405

Eventual 2 26 28 520 3319 3839 0 1 1 522 3346 3868 -7,14% 0,00% 22,64% 15,24% 16,19% -50,00% -50,00% 23,11% 14,98% 16,02%

Fix 10 76 86 2873 12855 15728 0 9 9 2883 12940 15823 25,00% -27,62% -23,89% 7,24% 7,65% 7,58% -100,00% -30,77% -43,75% 7,17% 7,31% 7,28%

Sense especificar 0 3 3 55 305 360 0 0 0 55 308 363 ######## 0,00% -25,00% 44,74% 8,93% 13,21% 41,03% 8,83% 12,73%

Total 12 105 117 3448 16479 19927 0 10 10 3460 16594 20054 33,33% -22,79% -19,31% 9,77% 9,13% 9,24% -100,00% -33,33% -44,44% 9,74% 8,80% 8,96%
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SERVEIS 

Eventual 20 61 81 6523 9522 16045 0 10 10 6543 9593 16136

Fix 62 138 200 15975 21006 36981 4 28 32 16041 21172 37213

Sense especificar 3 12 15 177 557 734 0 0 0 180 569 749

Total 85 211 296 22675 31085 53760 4 38 42 22764 31334 54098

Eventual 23 63 86 7572 11440 19012 1 12 13 7596 11515 19111 15,00% 3,28% 6,17% 16,08% 20,14% 18,49% 20,00% 30,00% 16,09% 20,04% 18,44%

Fix 58 144 202 16472 21838 38310 4 31 35 16534 22013 38547 -6,45% 4,35% 1,00% 3,11% 3,96% 3,59% 0,00% 10,71% 9,38% 3,07% 3,97% 3,58%

Sense especificar 1 11 12 189 567 756 0 0 0 190 578 768 -66,67% -8,33% -20,00% 6,78% 1,80% 3,00% 5,56% 1,58% 2,54%

Total 82 218 300 24233 33845 58078 5 43 48 24320 34106 58426 -3,53% 3,32% 1,35% 6,87% 8,88% 8,03% 25,00% 13,16% 14,29% 6,84% 8,85% 8,00%
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