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1. INTRODUCCIÓ  
 
A CCOO volem recordar que l’informe anual de l’accidentalitat laboral el fem tenint en compte la 
data de referència que suposa el 28 d’abril Dia Internacional de la Seguretat i la Salut per veure 
l’evolució dels accidents laborals a Catalunya. En altres paraules, com un element més que mostra 
les mancances que cal treballar per tal que els llocs de treball siguin segurs i saludables. 
 
La sinistralitat laboral al nostre país es mesura a partir de dos indicadors:  

 

 els accidents laborals  

 les malalties professionals.  
 
Uns indicadors que, no obstant, tenen limitacions importants. No consideren el conjunt de la 
població treballadora (no estan contemplats treballadors/es 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 (un fet que està molt lligat a la fatiga i que afavoreix la sinistralitat); i a més, 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. 
 
Un altre dels elements que considerem important a CCOO i que fem de menys a l’hora de fer 
balanç es el reenfocament informatiu que cal donar a l’accidentalitat. Els accidents de treball en 
tots els seus graus haurien de contemplar elements informatius de la prevenció de riscos laborals 
(PRL). El lloc adient seria les comunicacions d’accidents de treball de tal forma que afegissin ítems 
com l’avaluació de riscos, formació preventiva, equips de protecció, modalitat preventiva, recurs 
preventiu que ha intervingut en l’accident, delegats, delegades de prevenció i/o de personal, etc. 
Així, en el balanç que es volgués fer del conjunt dels accidents a una empresa, a un sector, a un 
territori, a un conjunt de persones treballadores (antiguitat, edat, contracte, gènere) dels 
accidents, afegiríem informació addicional molt valuosa per comprendre, valorar i prendre 
decisions si cal del que s’ha de millorar en la PRL un cop aquesta ha fracassat. 
 
Aquest informe, recull un anàlisi comparatiu del 2016 i 2017 dels següents indicadors: 

 

1.1 ACCIDENTS DE TREBALL  
 
En aquest apartat recollim el conjunt dels accidents de treball. Per poder fer una descripció 
completa de la realitat, diferenciem segons els tipus d’accidents que també obeeixen a tipus de 
comunicacions diferents. Aquest apartat es complex ja que inclou: 
 

 Accidents de treball en jornada laboral. Aquests accidents són aquells que tenen una relació 
directa amb les condicions de treball i les polítiques preventives, ja que són aquells que s’han 
produït en el horari i temps de treball. És obligació del empresari/a registrar-los i que estiguin 
diferenciats (també segons el seu registre) en si causen baixa mèdica o no. 
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 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 més 
greus si no intervenim. Es comuniquen mensualment. 

 Accidents amb baixa, es fa una classificació segons l’estimació de la seva gravetat (dada 
que s’introdueix en el moment de la seva comunicació i només en el cas dels que 
causen baixa mèdica), però aquesta és 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 perquè determina el termini de la seva 
comunicació. 

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

l’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 es troba en les condicions de treball. Així hi ha 
col·laboració amb el servei català de trànsit per poder establir quina part de responsabilitat 
està en les condicions de treball per establir les actuacions preventives que calguin, ja que 
tradicionalment no s’ha investigat en el si de les empreses com la resta dels altres 
accidents. 

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

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

 Altres dades que voldríem recollir i que no tenim informació, són les dades que l’institut Català 
d’Avaluacions mèdiques elabora, ja que és qui fa el seguiment del conjunt de les baixes per 
contingència comú a Catalunya.  
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 També, fora bo poder disposar de les dades dels accidents laborals i declaració de malalties 

professionals que efectuen les mútues a tota la població treballadora de Catalunya. Unes dades 
que haurien de comprendre, entre d’altres, tots els casos rebutjats com accidents de treball, 
amb detall dels motius de negativa, els que s’accepten després per resolució judicial, etc. Casos 
que han de tenir una incidència, per exemple, en el PANOTRATTS i que haurien de ser tinguts 
en compte a l’hora de la valoració de la declaració de malalties professionals.  

 

2 ACCIDENTS DE TREBALL A CATALUNYA: 
 
A Catalunya durant l’any 2017 s’han produït 238.211 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 inferior a la de l’any passat. 
 
D’aquest total, és a dir dels 238.211 accidents de treball comunicats a Catalunya al 2017 la 
distribució ha estat la següent: 
 

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

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

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

  2016 2017 Variació (%) 

ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL 221.402 219.657 -0,79% 

Amb baixa  89.147 91.281 2,39% 

 Lleus 88.538 90.695 2,44% 

 Greus 541 532 -1,66% 

 Mortals 68 54 -20,59% 

Sense baixa  132.255 128.376 -2,93% 

Accidents in itinere  17.725 18.554 4,68% 

 Lleus 17.432 18.299 4,97% 

 Greus 261 231 -11,49% 

 Mortals 32 24 -25% 

 
 
ACCIDENTS DE TREBALL MORTALS CATALUNYA  

CAUSES  nombre % 

Causes no traumàtiques  28 51.85% 

Altres causes 
De trànsit 6 11.11% 

Resta de causes 20 37.04% 

Font: Registre d’accidents de treball- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
 
Per tant, es produeix una disminució que no arriba a l’1%, es del 0,79%, per la qual cosa l’augment 
sostingut des de l’any 2012, malgrat ser alt, s’ha detingut en el nombre total en una petita mesura. 
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El descens dels accidents mortals és notable respecte a l’any 2016, malgrat cal no oblidar que tota 
mort per treballar és inadmissible per definició.  
 
L’augment dels accidents amb baixa i descens dels sense baixa és sorprenent, atès que la nostra 
experiència sindical és que s’està posant molts entrebancs a les persones treballadores per donar, 
tant els comunicats d’assistència per acudir a la mútua d’accidents de treball, com que les pròpies 
mútues estan sent molt restrictives per donar la baixa per accident de treball a les persones 
treballadores  que la necessiten. 
 
Una altra dada significativa és l’augment del nombre total dels accidents in itinere, sent únicament  
els lleus els que augmenten. No obstant, la dada es preocupant donat que des de l’any 2014 el 
nombre total d’accidents in itinere no ha deixat de créixer any rere any 14.975 a l’any 2014 fins 
arribar als 18.554 de l’any 2017. 
 

2.1   Accidents de treball amb baixa, per territori 
 

AT en jornada amb baixa 

Valors absoluts 
  

Lleus Greus i molt greus Mortals Totals 
  

2017 

Barcelona 65796 367 25 66188 

Girona 10349 66 13 10428 

Lleida 5629 41 12 5682 

Tarragona 8921 58 4 8983 

Catalunya 90695 532 54 91281 

      

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 

 
L’augment dels accidents de treball per províncies és generalitzat en la categoria dels lleus. En 
canvi, pel que fa als accidents mortals, l’augment és molt gran a Girona i la disminució força 
elevada es dona a la província de Barcelona. Si, a més, tenim en compte el nombre total de 
treballadors/es molt més baix a Girona que a Barcelona, aquest augment a Girona encara és més 
preocupant, donat que, gairebé arriba a la meitat d’accidents mortals a la província de Girona 
respecte a la de Barcelona. Caldria aprofundir en les característiques sectorials i fàctiques 
d’aquests accidents mortals per poder treure conclusions més acurades.  
A CCOO entenem que les conclusions vora els accidents mortals s’han de sostenir sobre la 
informació que fa d’ofici Inspecció de treball en la investigació d’aquets. Per això, CCOO ha 
demanat a la direcció de la Inspecció en nombrosíssimes ocasions ser considerat part interessada 
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a tots els efectes, així com, participar activament en tot el procés d’investigació dels accidents 
mortals. Una possibilitat que ha estat negada reiteradament per la Inspecció refugiant-se en 
legalismes, que l´únic que serveixen és a la impunitat dels responsables que no es prenen la 
prevenció com l’únic que realment pugui donar fruits per evitar els accidents i els morts per 
treballar. A més a més, les empreses i les patronals que les representen tampoc accepten la 
participació de CCOO o d’altres sindicats en aquets processos d’investigació. Com és possible que 
no es consideri als representants dels treballadors part interessada i ser part activa de tot el 
procés d’investigació dels accidents mortals? Doncs aquesta és la realitat actual i per acabar 
d’adobar-ho, Fiscalia tampoc sembla interessada a perseguir els delictes que causen morts als 
centres de treball. Deuen estar molt ocupats en altres assumptes. 
 

2.2 Accidents de treball amb baixa, per sectors d’activitat 
 

   
Greus Lleus Mortals Tots 

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

C
at

al
u

n
ya

 

2
0

1
6

 

Eventual 26 156 182 8200 19752 27952 1 20 21 8227 19928 28155 

Fix 68 265 333 19505 39448 58953 4 42 46 19577 39755 59332 

Sense especificar 1 26 27 274 1385 1659 0 1 1 275 1412 1687 

Total 95 447 542 27979 60585 88564 5 63 68 28079 61095 89174 

2
0

1
7

 

Eventual 21 157 178 9125 21743 30868 3 17 20 9149 21917 31066 

Fix 50 268 318 18738 39325 58063 3 26 29 18791 29619 58410 

Sense especificar 6 25 31 279 1452 1731 0 5 5 285 1482 1767 

Total 77 450 527 28142 62520 90662 6 48 54 28225 63018 91243 

 
 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 2

0
1

6
 

Eventual 0 10 10 58 750 808 0 1 1 58 761 819 

Fix 0 12 12 81 812 893 0 1 1 81 825 906 

Sense especificar 0 8 8 25 211 236 0 1 1 25 220 245 

Total 0 30 30 164 1773 1937 0 3 3 164 1806 1970 

2
0

1
7

 

Eventual 0 6 6 90 714 804 0 2 2 90 722 812 

Fix 1 7 8 93 792 885 0 4 4 94 803 897 

Sense especificar 0 8 8 24 205 229 0 1 1 24 214 238 

Total 1 21 22 207 1711 1918 0 7 7 208 1739 1947 

 

C
o

n
st

ru
cc

ió
 2

0
1

6
 

Eventual 1 57 58 50 4243 4293 0 6 6 51 4306 4357 

Fix 0 33 33 79 3943 4022 0 1 1 79 3977 4056 

Sense especificar 0 4 4 5 302 307 0 0 0 5 306 311 

Total 1 94 95 134 8488 8622 0 7 7 135 8589 8724 

2
0

1
7

 

Eventual 0 51 51 68 4900 4968 0 3 3 68 4954 5022 

Fix 0 44 44 79 4042 4121 0 3 3 79 4089 4168 

Sense especificar 0 2 2 4 307 311 0 1 1 4 310 314 

Total 0 97 97 151 9249 9400 0 7 7 151 9353 9504 
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Greus Lleus Mortals Tots 

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

In
d

ú
st

ri
a

 

2
0

1
6

 

Eventual 2 26 28 520 3319 3839 0 1 1 522 3346 3868 

Fix 10 76 86 2873 12855 15728 0 9 9 2883 12940 15823 

Sense especificar 0 3 3 55 305 360 0 0 0 55 308 363 

Total 12 105 117 3448 16479 19927 0 10 10 3460 16594 20054 

2
0

1
7

 

Eventual 3 31 34 590 3549 4139 0 3 3 593 3583 4176 

Fix 9 81 90 2676 12875 15551 0 5 5 2685 12961 15646 

Sense especificar 0 1 1 38 360 398 0 0 0 38 361 399 

Total 12 113 125 3304 16784 20088 0 8 8 3316 16905 20221 

 
 

Se
rv

e
is

 

2
0

1
6

 

Eventual 23 63 86 7572 11440 19012 1 12 13 7596 11515 19111 

Fix 58 144 202 16472 21838 38310 4 31 35 16534 22013 38547 

Sense especificar 1 11 12 189 567 756 0 0 0 190 578 768 

Total 82 218 300 24233 33845 58078 5 43 48 24320 34106 58426 

2
0

1
7

 

Eventual 18 69 87 8377 12580 20957 3 9 12 8398 12658 21056 

Fix 40 136 176 15890 21616 37506 3 14 17 15933 21766 37699 

Sense especificar 6 14 20 213 580 793 0 3 3 219 597 816 

Total 64 219 283 24480 34776 59256 6 26 32 24550 35021 59571 
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Les dades dels accidents per àmbit sectorial dibuixen un escenari força divers. En primer lloc 
destaca el fort augment en el sector de la construcció, seguit de la pujada dels sector serveis en el 
qual sempre ens trobem amb la incògnita de la diversitat que aglutina i que dificulta la possibilitat 
de treure conclusions mes afinades. L’augment també es dona en el sector de la indústria i, per 
últim, es produeix un descens en el total dels accidents en l’agricultura, malgrat ser l’únic en el 
qual es dona un augment dels mortals, passant de 3 a 7 accidents mortals. Més del doble. Per tant, 
les xifres, per diverses raons, segueixen sent preocupants.  
No obstant, el pitjor no és l’augment, el pitjor l’observarem en l’índex d’incidència que s’apunta en 
els nombres absoluts que són en el punt de vista sectorial.   
 
 
 

2.3 Accidents de treball amb baixa, per tipus de contracte 
 

 Evolució de  treballadors/es contractes indefinits / eventuals 

 
Indefinits Temporal Total 

2013 2.011.000 460.000 2.471.100 

2014 2.051.100 460.000 2.511.100 

2015 2.046.900 500.200 2.547.000 

2016 2.091.600 561.900 2.653.500 

2017 2.154.600 592.700 2.747.300 

 
 
 
Abans d’entrar en les xifres dels accidents, cal assenyalar el creixent pes dels contractes eventuals 
versus els indefinits des de l’any 2013, desprès de la reforma laboral.  

 
Evolució dels accidents per contractes indefinits / eventuals 

 
Indefinits Temporal 

Sense 
especificar Total 

2013 54.115 17.149 1.538 72.802 

2014 55.255 20.490 1.553 77.298 

2015 56.335 24.028 1.553 81.916 

2016 59.350 28.159 1.686 89.195 

2017 58.437 31.076 1.768 91.281 

 
 
 
 
En la següent taula podem observar que el nombre total dels accidents es reparteix desigual en 
funció del tipus de contracte i, tot i que són més nombrosos en els treballadors/es indefinits per la 
raó òbvia de que són molts més, crida l’atenció que del 2013 al 2017 els treballadors/es eventuals  
gairebé dupliquen el nombre d’accidents en aquest interval de temps. D’altra banda, els 
treballadors/es indefinits augmenten el nombre d’accidents de forma sostinguda fins al 2016, fent 
una petita davallada en el 2017. Per tant, la distribució és notòriament diferent.  
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  Totals dels accidents per grans sectors i contracte indefinit 
 

Any 2017 Contractes indefinits. Variació any 2016-2017 (%) 
 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 58410 58063 318 29 -1,58 -1,53 -4,72 -58,62 

Agricultura 897 885 8 4 -1 8,25 -50 75 

Indústria 15646 15551 90 5 -1,13 -1,14 4,44 -80 

Construcció 4168 4121 44 3 2,69 2,40 25 66,6 

Serveis 37699 37506 176 17 -2,24 -2,14 -14,77 -105,9 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

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

 

   Totals dels accidents per grans sectors i contracte eventual 
 

Any 2017 Contractes eventuals. Variació any 2016-2017 (%) 
 

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS  MORTALS 

TOTAL 31066 30868 178 20 9,37 9,45 -2,25 -5 

Agricultura 812 804 6 2 -0,86 -0,50 -66,66 50 

Indústria 4176 4139 34 3 7,38 7,25 17,65 66,66 

Construcció 5022 4968 51 3 13,24 13,59 -13,73 -100 

Serveis 21056 20957 87 12 9,24 9,28 1,15 -8,33 

Sinistralitat laboral - Accidents en jornada de treball amb baixa 

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

 
 
Les taules dels accidents de l’any 2017 per sectors i contractes segueix mostrant dades 
interessants en l’afectació dels accidents de treball. Pel que fa als treballadors/es indefinits, es 
produeix un increment percentual respecte a l’any 2016 en tots nivells de gravetat (lleus, greus i 
mortals) pels treballadors/es del sector de la construcció, un augment dels mortals en el sector de 
la indústria i un augment dels mortals en el sector de la agricultura.      
 
Els treballadors/es eventuals, de nou, reben un impacte més alt que els indefinits sent els de la 
indústria els que tenen un increment dels accidents respecte al 2016 en tots els nivells de 
gravetat. Tampoc són millors els nombres pels treballadors/es eventuals de la construcció, ni pel 
gran sector serveis, tret dels accidents mortals en tots dos. És només en el sector de l’agricultura 
on els accidents dels eventuals han disminuït significativament tot i que, com dèiem abans, 
l’augment dels mortals del sector és una de les notes negatives de l’any. 
 
 
Índex d’incidència EPA  
 

Any Durada indefinida: Temporal Total 

2013 2690,9 3728,0 2946,1 

2014 2693,9 4454,3 3078,3 

2015 2752,2 4803,7 3216,2 

2016 2837,5 5011,4 3361,4 

2017 2712,2 5243,1 3322,6 
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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 a l’any 2017 ha estat molt desigual per 
contractes.  
El comportament d’aquest índex és molt preocupant, com es pot observar amb força claredat en 
las xifres i la gràfica anterior. Al 2017 hem arribat al punt on per cada 100.000 treballadors, 
s’accidenten 2.712 del total indefinits, en canvi, s’accidenten 5.243 treballadors/es per cada 
100.000 en el cas dels eventuals. Gairebé el doble. Un creixement exponencial que s’està 
disparant des de el 2013 fins el 2017. Per tant, un treballador/a eventual, un treballador/a en 
precari, té moltes més possibilitats d’accidentar-se que un treballador/a indefinit. No tenim dades 
per afegir la variable de salari, però n’estem convençuts que un altre de les cares de la precarietat 
que representa un salari baix, molt possiblement donaria un major risc d’accidentar-se. La 
precarietat laboral en totes les seves formes és sinònim de major risc d’accident per les persones 
treballadores.  

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 2017 s’ha 
produït 4.167 malalties causades pel treball, 2.960 expedients de malalties professionals, i 1207 
expedients de patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball. 
 

Malalties causades pel treball Any 2017 Var. (%) 

CATALUNYA 

Malalties professionals (CEPROSS) Amb baixa 1.599 -8,13% 

Sense baixa 1.361 -6,61% 

Total 2.960 -7,43% 

Patologies no traumàtiques causades pel treball 
comunicades (PANOTRATSS) 

Amb baixa 644 15,06% 

Sense baixa 563 22,74% 

Total 1.207 18,64% 

Total Malalties causades pel treball1 4.167 0,12% 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

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

finalment s’han tancat com a malaltia comuna o com a MMPP.  
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3.1  LES MALALTIES PROFESSIONALS: 
Catalunya el 2017 va ser novament la comunitat autònoma que més número de MMPP va 
notificar amb 2.960 MMPP, però si mirem l’índex d’incidència (nombre de MMPP per cada 
100.000 treballadors/es), Catalunya passa a ser l’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 normalitzat2.  
 
Així el 2017 de les 2.960 notificades, 1.599 van ser amb baixa, 821 les van patir dones i la resta 778 
homes.  
 
Del 2016 al 2017 hi ha hagut un lleuger descens d’un -0,12% en la declaració de Malalties 
Professionals a Catalunya. 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 2017 es van notificar a Catalunya, un total de 2.960 malalties professionals, de les quals 
1.599 (53%) amb baixa, suposant un decrement del -8,13% respecte el 2016, i 1.361 (47%) sense 
baixa amb un descens del -6,61% respecte el 2016, 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 territoris3 i sexe 
 

CEPROSS-13. NOMBRE DE PARTES COMUNICATS DISTRIBUÏTS PER PROVÍNCIES Y GÈNERE 

GENER-DESEMBRE 2017 

PROVÍNCIA CC.AA. 
Amb baixa Sense baixa Totals 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

BARCELONA   585 592 1.177 517 487 1.004 1.102 1.079 2.181 

GIRONA   79 94 173 72 88 160 151 182 333 

LLEIDA   46 45 91 27 42 69 73 87 160 

TARRAGONA   68 90 158 62 66 128 130 156 286 

  CATALUNYA 778 821 1.599 678 683 1.361 1.456 1.504 2.960 

 
Les MMPP a Catalunya a l’any 2017 van tenir una baixada del 7,35% en la declaració passant de les 
3.195 de l’any 2016 a les 2.960 del 2017. La baixada es va produir de forma generalitzada a totes 
les províncies de Catalunya. 
 

                                            
2 

 Índexs normalitzats per a cada comunitat autònoma en funció del seu nombre de treballadors/es en les 

diferents activitats econòmiques. 
3 

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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3.3  Malalties professionals per grups 
 

GENER-DESEMBRE 2017 

CC.AA. 
GRUPS DE MALALTIA 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 TOTAL 

TOTAL 

CATALUNYA 153 2.327 143 126 204 7 2.960 

HOMES 

CATALUNYA 82 1.163 33 84 88 6 1.456 

DONES 

CATALUNYA 71 1.164 110 42 116 1 1.504 

        Grup 1: Malalties professionals causades per agents químics. 
Grup 2: Malalties professionals causades per agents físics. 
Grup 3: Malalties professionals causades per agents biològics. 
Grup 4: Malalties professionals causades per inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats. 
Grup 5: Malalties professionals de la pell causades per substàncies i agents no compresos en algun dels altres apartats. 
Grup 6: Malalties professionals causades per agents carcinògens. 

 
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 2017 el grup 2, 
el del agents físics 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., 
segueix sent el més nombrós arribant al 78% del total.  
 
Observem un augment de totes les malalties declarades que van del grup 3 al 6. Per tant, la 
disminució del 2017 gravita bàsicament en les del grup 2. Justament la que està sent més litigiosa 
entre els afectats i la Seguretat Social per l’acció de les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals. No tenim les dades globals de totes les mútues que asseguren a les persones  
treballadores a Catalunya, tal com dèiem a la introducció del present document, però la nostra 
informació interna provinent tant de la feina sindical com des dels nostres serveis jurídics a CCOO 
així ens ho indica.  
 
L’any 2017, igual que el 2016, es repeteix la tendència en la qual es declaren més malalties per les 
dones que pels homes. Per tant, segueix produint-se el fenomen de la segregació del treball per 
gènere degut a l’exposició a condicions de treball diferents. 
 
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, s’observa el pes dels comunicats amb baixa que tenen les dones amb 110 comunicats 
per 33 els homes. Aquesta diferència a l’inrevés però menys pronunciada també la podem veure 
en els grups 1: agents químics i grup 4: inhalació de substàncies, on els comunicats en homes són 
superiors que en dones.  
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4. PATOLOGIES NO TRAUMÀTIQUES (PANOTRATSS) 
 
A Catalunya durant el 2017 es van comunicar 1207 patologies no traumàtiques causades o 
agreujades pel treball de les que 644 van ser amb baixa, suposant un augment del 15,06% respecte 
l’any 2016. Pel que fa a les sense baixa, es van comunicar 563 suposant un increment del 22,74% 
respecte l’any 2016.  
 
 Panotratss a Catalunya 

  Amb baixa Sense baixa Totals 

  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

2017 369 275 644 319 244 563 688 519 1207 

%  17,89 11,27 15,06 23,51 21,72 22,74 20,49 16,18 18,64 

: variació respecte de l’any 2016 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
A L’any s’ha produït un augment molt notable respecte al 2016 arribant, com es pot observar, al 
18,64% del total. No disposem de les dades de Catalunya pel tipus de patologia 
 

5. CONCLUSIONS  
 

5.1  CONCLUSIONS EN RELACIÓ ALS ACCIDENTS DE TREBALL 
 

1. Les dades del 2017 segueixen la mateixa corba que es va iniciar al 2012 d’augment continuat 
del nombre total dels accidents de treball. No hi ha millora en el drama dels accidents en el 
nostre sistema productiu. 

 
2. L’augment dels accidents s’ha produït amb els que són amb baixa en un 2,39% i en els in 

itinere en un 4,68% respecte al 2016. En els accidents sense baixa s’ha produït un descens del 
2,93%. Una realitat tossuda malgrat els treballadors/es es veuen dia rere dia tractats com a 
sospitosos de frau pel simple fet de demanar el que els pertoca: necessiten atenció quan 
s’accidenten i recuperació de la salut per tenir una vida satisfactòria tant a l’àmbit personal 
com al professional.    

 
3. Dins els diferents graus dels accidents, en el 2017 només augmenten els lleus tant en els que 

són amb baixa amb un 2,44% com en els lleus in itinere on augment fina al 4,97%. Si volem ser 
seriosos per obtenir uns millors resultats en la prevenció de riscos laborals, cal afrontar la 
base del problema, els accidents lleus per disminuir els greus i els mortals. A banda de 
l’anterior, caldria establir uns criteris més propers a la realitat, hi ha molt accident que es 
qualifica com a lleu quan hauria de ser greu. La via de la PRL no admet dreceres ni subterfugis 
que perpetuïn el fracàs de l’accident i la malaltia.  

 
4. Si bé, l'augment d'accidents al 2017 és superior en homes que en dones, és molt preocupant 

que mentre que en homes han disminuït els mortals i greus, en el cas de les dones, es 
produeix un augment d'aquests accidents. 
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5.   Els accidents per territori augmenten en nombre total a Barcelona i a Lleida i baixen a Girona,         
mentre a Tarragona són gairebé els mateixos que a l’any 2016. És destacable l’augment dels 
mortals a la província de Girona.  

 
6. Des de el punt de vista sectorial els accidents augmenten a la construcció, la industria i al 

sector serveis i baixen al sector de la agricultura, malgrat superar el doble (de 3 a 7) els 
mortals en el 2017 respecte al 2016.  

 
7. Els accidents per tipus de contracte han baixat en els indefinits i augmentat en els eventuals. 

És molt destacable el creixement exponencial del rati de persones treballadores accidentats 
eventuals respecte als indefinits. Si no s’intervé de forma decidida i amb propostes concretes 
respecte a aquest col·lectiu el problema es farà molt més gran i difícil de solucionar.  

 
En conclusió, les dades no inviten a l’optimisme ni en el seu nombre, ni en les seves 
característiques, ni en els in itinere, ni per territoris, ni pel tipus de contracte 
 

5.2 CONCLUSIONS SOBRE MALALTIES PROFESSIONALS 
 
1. A Catalunya l’any 2017 s’han comunicat un total de 4.167 malalties relacionades amb el treball 

(aglutinant MMPP i Panotratss), el que significa una petit augment respecte al 2016 que va ser 
de 4.164.  
En detall podem dir que: 

 Les dades diuen que s’ha donat una disminució de les malalties professionals (MMPP) 
comunicades a Catalunya.  

 S’ha produït un fort ascens de les patologies no traumàtiques causades pel treball 
(PANOTRATSS) amb baixa i sense baixa.  

 
2. L’evolució és de tendència a la baixa en la declaració de les MMPP i d’alça en el PANOTRATSS. 

El fort augment del darrer indicador no és conjuntural tal com veurem en els propers balanços. 
Un fenomen que està relacionat amb la necessitat d’adequar el quadre de malalties 
professionals a les noves situacions. Un tema que comença a ser urgent. 
 

3. Pel que fa al tipus de malalties, observem que el grup 2 segueix sent el més nombrós (agents 
físics: osteomusculars, postures forçades,  hipoacúsies, esforços sostinguts de la veu, 
radiacions ionitzants…) suposant el 78% de les comunicacions de malalties professionals a 
Catalunya. Seguim defensant que, a pesar de l’augment, es manté un infrarregistre de les 
comunicacions de les malalties causades per agents carcinògens (que correspon al grup 6) 

 
4. 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.  

 
5. En relació al fenomen de la infradeclaració reconegut àmpliament pel conjunt dels agents, 

recordem el que CCOO va dir a l’any 2015 en un estudi; que s’estimava que el 76% de malalties 
no es declaraven a Catalunya. 

 
Per últim, des de CCOO reiterem alguns dels factors que influeixen en la declaració de les 
patologies derivades del treball:  
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 La reconeguda subdeclaració de malalties professionals. 

 La por de les persones treballadores que treballen amb contractes en precari i salaris al 
límit del llindar de la pobresa. 

 La por a perdre la feina que comporta que no es reclamin els danys com de procedència 
laboral, agreujat pel fet que les mútues obliguen a les persones treballadores al llarg 
procés jurídic amb els costos econòmics afegits que comporta el canvi de contingència.  

6. PROPOSTES DE CCOO 
 
Les propostes de CCOO per reduir els accidents del treball i les malalties professionals a Catalunya 
poden ser molt amplies. N’hem fet moltes, per exemple, en el si dels òrgans de participació 
tripartida. Les que farem aquí no són les úniques, són les que ens convida l’anàlisi de 
l’accidentalitat laboral del 2017: 
 

 Els indicadors dels accidents laborals haurien d’incloure altres indicadors de la PRL. Cal 
poder creuar tendències dels accidents i les malalties amb el marc preventiu que sigui 
present allà on s’ha produït l’accident o la declaració de la malaltia. És importantíssim 
apropar i relacionar la PRL als accidents per tal de determinar les mesures que millorin la 
prevenció, sinó anirem caminant en cercles en comptes d’avançar. 
 

 L’augment dels accidents lleus lluny de donar satisfacció hauria de ser l’alerta de que cal 
emprendre millores preventives. A les empreses cal investigar TOTS els accidents, no 
només perquè ho diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), sinó perquè l’eficàcia 
de la PRL en depèn clarament de la investigació dels accidents i la inèrcia conformista és 
negativa i inadmissible. 

 

 Cal abordar el sistema de catalogació de la gravetat dels accidents. No pot dependre 
solament del facultatiu. Alguna cosa no es fa bé quan, bàsicament per part de les Mútues 
col·laboradores de la Seguretat Social i per les Empreses Col·laboradores de la Seguretat 
Social, el nombre d’accidents lleus és tan enorme en relació als greus. 

 

 Els accidents mortals haurien de ser oberts també a la participació dels representants dels 
treballadors en aquelles empreses on no hi ha representació. Si cal canvis legislatius s’han 
d’emprendre sense dilació que la permeti. Les persones treballadores en demanen la 
participació dels seus representants, l’ètica participativa del treball no pot admetre excuses 
i legalismes que impedeixin el nostre paper i que, a sobre, permetin la impunitat dels que 
no respecten la seguretat, la salut i la vida de les persones treballadores.  

 

 S’ha d’obrir amb urgència un pla de xoc respecte a la sinistralitat laboral dels 
treballadors/es eventuals. Primer delimitant els factors que la provoquen (contractes, 
situacions específiques del col·lectiu, diferencies en la PRL respecte als treballadors/es 
indefinits, etc.), veient si és producte de factors com la subcontractació o l’externalització 
d’activitats, etc. per després fer les propostes que hagin de permetre un fre i una reducció 
posterior d’aquesta intolerable tendència. 

 

 Cal obrir un espai d’intervenció PRL amb la intervenció dels poders públics en la mobilitat 
de les persones treballadores pels accidents in itinere. La tendència a l’alça d’aquests 
accidents és molt dolenta i no pot seguir sent vista com una qüestió aliena a la PRL.  
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 Insistim en el mateix que vam dir l’any passat, cal desenvolupar degudament el bonus-
malus d’afectació a les quotes de cotització a la Seguretat Social. És 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. 

 

 Seguim insistint en la necessitat d’emprendre una campanya de revisió de la contractació 
dels serveis de prevenció aliens, per ser la modalitat preventiva més utilitzada, i del 
contingut dels contractes. Cal, per exemple, establir uns mínims de la qualitat preventiva i 
dels recursos preventius observant un rati de dedicació per treballadors/a. Les propostes 
preventives per ser efectives no es poden reduir a la informació i formació als 
treballadors/es fent recaure la prevenció sobre les seves espatlles. Aquest fet s’ha 
d’abordar. Creiem que el contingut dels contractes dels serveis de prevenció aliens els falta 
molta concreció i delimitació dels mínims per garantir que es fa una veritable PRL. 

 

 La inspecció de treball ha continuat reduint a Catalunya els efectius en personal inspector, 
subinspector, tècnics habilitats i personal de suport en el 2017. 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.). 
 

 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. 

 
 
 

Barcelona 27 d’Abril de 2018 
 
 


