
Anàlisi de la sinistralitat laboral a Lleida durant el 
2019 

 
Lleida és la província que més accidents mortals ha registrat 
de tot Catalunya, el 2019. 
 
A Catalunya, l’any 2019, s’han  produït 113.615 accidents de treball, 
el que representa una disminució de l’1,33 % respecte de l’any 
passat. D’aquests accidents de treball, 94.082 van causar baixa 
laboral i d’aquests 520 (increment 2,56 % respecte del 2018) són 
accidents greus o molt greus i 71 són mortals (increment de l’1,43 % 
respecte del 2018). Els accidentes in itinere, és a dir, els que es 
produeixen anant o tornant de la feina, han disminuït en un 2,07 %, 
però els accidents mortals in itinere han augmentat en un 29,63 %, 
és a dir han perdut la vida anant o tornant de treballar 35 persones. 
En total, a Catalunya, es van produir 19.533 accidents laborals anant 
o tornant de treballar. 
 
Els accidents mortals mereixen especial atenció en el balanç d’aquest 
any, ja que han augmentat considerablement respecte del 2018. Un 
balanç lamentable de 106 persones mortes (82 l’any 2018), de les 
quals 71 van morir durant jornada de treball (1 més que l’any 2018). 
Dels 106 accidents mortals, 35 han estat accidents in itinere.  
 
Aquestes dades confirmen una tendència preocupant en els darrers 
anys pel que fa als accidents relacionats amb el trànsit, ja que són el 
45 % del conjunt dels accidents de treball mortals que s’han produït a 
Catalunya el 2019. 
 
Caldrà estar molt atents en aquest període de pandèmia i aplicar 
polítiques de mobilitat alternatives als vehicles de motor, com la 
bicicleta o els desplaçaments a peu, en un moment en el qual es 
prioritza el transport privat sobre el transport públic per garantir les 
distàncies físiques de seguretat i evitar les aglomeracions. 
 
Cal destacar també que l’índex d’incidència dels accidents de treball 
en jornada entre la població treballadora amb contracte temporal és 
un 39,5 % més alt que en aquells que tenen contracte fix. Això posa 
de manifest el que CCOO denuncia des de fa molt de temps: la 
precarietat laboral és una font de desigualtat en matèria de salut 
laboral i prevenció de riscos.  
 
Sinistralitat a les terres de Lleida 
Pel que fa a les dades de sinistralitat laboral a les comarques de 
Lleida, podem concloure que continuen sent inacceptables. Lleida és 
la província que més accidents mortals ha registrat de tot Catalunya 
en el 2019.  



  
A les terres de Lleida, l’any 2019, s’han produït 6.093 accidents 
laborals durant la jornada laboral, un 2,28 % més que en el 2018. 
D’aquests, 6.029 van ser lleus, i representen un augment del 2,15 %. 
Els accidents greus també han augmentat, i ho han fet en un 14,58 
% respecte del 2018, es van produir 55 accidents.  
 
La dada més significativa i la més preocupant és que els accidents 
mortals durant la jornada laboral han augmentat en un 28,57 %:  
han mort 9 persones desenvolupant la seva feina en els centres de 
treball. 
 
Pel que fa als accidents in itinere a les terres de Lleida hi ha hagut un 
breu descens respecte de l’any 2018, però la mortalitat en aquest 
accidents in itinere ha augmentat en un 200 %. Concretament hi ha 
hagut 618 accidents in itinere, dels quals 603 són lleus, 9 greus i 6 
mortals. Respecte del 2018, 4 persones més han perdut la vida anant 
o tornant de treballar. 
 
Amb aquestes dades podem concloure que Lleida, desgraciadament, 
és la província on hi ha hagut l’increment més important en 
sinistralitat laboral respecte de tots els tipus d’accidents amb baixa 
durant la jornada i in itinere, i on el creixement dels accidents greus i 
mortals és molt important i significatiu. 
 
Des del nostre sindicat, però també des de les empreses i des de 
l’Administració, hem de fomentar la inclusió d’un pla de seguretat 
viària laboral, en la planificació preventiva de les empreses. 
 
 

   
 



 
Accidents laborals, per sexe 
A Lleida, els accidents laborals per sexe durant la jornada laboral han 
estat 4.518 entre els homes i 1.391 entre les dones, amb un 
increment del 8,29 % i un 2,51 %, respectivament. 
 
Dels 4.518 accidents produïts entre els homes, 4.464 són lleus, 48 
greus i 6 mortals. Dels 1.391 accidents produïts entre les dones 
1.383 són lleus, 7 greus i 1 mortal. 
 
Els accidents de treball segueixen tenint més incidència en els homes 
que en les dones, aquest fet es relaciona amb la divisió sexual del 
treball, per la qual les activitats amb riscos de seguretat han estat 
tradicionalment ocupades per homes, i encara queda molt camí per 
recórrer en aquest sentit. Les ocupacions feminitzades estan més 
relacionades amb els riscos psicosocials, biològics i ergonòmics amb 
un clar subregistre d’accidents per aquestes causes. 
 
  
Accidentalitat, per modalitats contractuals 
A les terres de Lleida, si desglossem aquesta accidentalitat per 
modalitats contractuals, podem concloure que el 41,2 % dels 
accidents en jornada de treball amb baixa es produeixen en 
treballadores i treballadores amb contractes eventuals. 
  
L’anàlisi de les xifres dels accidents apunta a la precarietat a la feina, 
sobretot en els treballadors i treballadores eventuals. 
L’empitjorament de les condicions laborals, fruit de la reforma 
laboral, és un factor fonamental per entendre que no disminueixin els 
accidents de treball. Les pitjors condicions afecten tots els 
treballadors i treballadores, en especial els eventuals que no trien 
ser-ho. De fet, aquesta mateixa precarietat que assenyalem també es 
pot trobar en les condicions en les quals treballen els serveis de 
prevenció en els quals la manca d’inversió en la prevenció baixa el 
nivell mínim exigible de dedicació i, per extensió, la qualitat de la 
prevenció. 
 
 
Malalties professionals  
A Catalunya, el 2019 s’han notificat 3.392 malalties professionals, 
1.851 van ser amb baixa, cosa que suposa un increment del 4,87 % 
respecte del 2018, 1.029 les van patir dones i la resta, 822, homes. A 
Lleida el 2019 s’han registrat 171 malalties professionals, 88 en 
homes i 83 en dones. 
 
Les dones tenen una major exposició al risc biològic, moltes vegades 
en professions precàries, tal com hem pogut constatar i constatem en 
aquesta crisi del coronavirus. Les principals causes d’incapacitat 



temporal són les relacionades amb els trastorns musculoesquelètics i 
malalties respiratòries. 
 
Per a CCOO, aquesta concentració de les malalties professionals en 
les dones, en les ocupacions amb clara exposició a risc ergonòmic i 
biològic és un indicador que els riscos específics per a les dones són 
generalment ignorats i subestimats. 
 
Prevenció a les empreses  
El 24,5 % de les empreses no tenen cap modalitat preventiva i, per 
tant, no fan prevenció.  
 
La imatge de la precarietat en les condicions de treball i els dèficits en 
polítiques preventives a les empreses provoca que els treballadors i 
treballadores perdin la vida i la salut mentre van i venen de la feina o 
mentre la desenvolupen i això és absolutament inacceptable. 
 
La prevenció de riscos durant la pandèmia de la COVID-19 
L’aparició de la COVID-19 al nostre país ha comportat l’adopció de 
mesures molt dràstiques que han suposat un fort impacte tant en 
l’àmbit social com en el laboral, el sanitari i l’econòmic. 
 
Són moltes les persones treballadores que s’han vist exposades al 
risc de contagi a causa de la improvisació i la falta de mesures 
preventives suficients a les empreses. Solament en el sector sanitari 
hi ha 7.158 professionals afectats per la COVID-19. A les residències 
per a gent gran hi ha 889 persones treballadores aïllades o que tenen 
simptomatologia. 
 
No hi ha dades oficials de la resta de sectors productius, però prop de 
715.000 persones treballen a “primera línia” davant de la pandèmia 
del coronavirus, i el 65 % són dones.  
 
La COVID-19 ha confirmat que les polítiques de prevenció de riscos 
per a la protecció de la salut dels treballadors i les treballadores 
deixen molt que desitjar. Encara, ara, les persones treballadores de 
molts sectors essencials ho estant fent sense unes condicions de 
protecció adient per a la seva salut. 
 
A Lleida ja ha començat, i en els propers dies s’anirà intensificant, la 
campanya de la fruita. CCOO de Lleida vol posar de manifest la seva 
preocupació perquè no es tiri endavant la campanya sense garantir la 
seguretat de les persones que hi treballen, cosa que pot posar en risc 
la salut pública. Les propostes patronals estan molt per sota de les 
recomanacions i les normes de salut pública decretades durant l’estat 
d’alarma i que són d’obligat compliment per a tots: l’empresariat, les 
empreses i les persones treballadores de tots els sectors econòmics. 
Els treballadors i treballadores del camp són un del col·lectius amb 



unes condicions laborals més precàries, per tant, cal garantir-los la 
seva seguretat i la seva salut. 
 
Propostes de CCOO 
Amb aquest objectiu, proposem les mesures següents: 

 Cal derogar les reformes laborals per erradicar la precarietat i 
avançar en un nou marc laboral que combati: 
 

o El frau en la contractació temporal, que té nivells 
insostenibles de rotació i de durada dels contractes 
temporals —una tercera part dels contractes temporals a 
Catalunya tenen una durada inferior a una setmana—. És 
un sistema precari de contractació i del tot incompatible 
amb la protecció de la seguretat i salut de les persones 
treballadores. 
 

o El frau en la contractació a temps parcial, amb 
allargaments de jornades, incompliment dels descansos 
legals, hores de treball no declarades i hores extres no 
pagades, entre d’altres que impossibiliten una activitat 
preventiva a les feines que ni tan sols són avaluades 
perquè no es declaren.  
 

 Cal demanar més recursos a les administracions per a la 
Inspecció de Treball, ja que s’han anat reduint any rere any 
amb la disminució del pressupostos. Cal un augment del 
personal de tots els nivells de la Inspecció i que aquesta 
intervingui en els casos de precarització laboral de les 
condicions de treball. 
 

 Cal que els sindicats siguin considerats per part de la direcció 
de la Inspecció com a part interessada a tots els efectes, així 
com que puguin participar activament en tot el procés 
d’investigació dels accidents mortals, ja que no sempre hi ha 
representació sindical a les empreses.  
 

 Cal que els governs de la Generalitat i de l’Estat dotin amb 
suficients recursos econòmics i humans l’Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i l’Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) i que continuïn 
apostant per l’Estratègia Espanyola i Catalana de Seguretat i 
Salut en el Treball mitjançant els organismes competents en la 
matèria, des dels tècnics als d’execució i intervenció.  
 

 Cal obrir un espai d’intervenció en matèria de prevenció de 
riscos laborals, amb la intervenció dels poders públics en la 
mobilitat de les persones treballadores, per als accidents in 



itinere. La tendència a l’alça d’aquests accidents és preocupant i 
no pot seguir sent vista com una qüestió aliena a la prevenció 
de riscos laborals.  
 

 Cal revertir la reforma del marc jurídic de les mútues que 
envaeix les competències dels serveis públics de salut i 
privatitza la gestió d’activitats que haurien de ser exclusives de 
la Seguretat Social. Les mútues neguen de manera sistemàtica 
el reconeixement del dany de procedència laboral. L’expulsió de 
les persones treballadores del sistema de cobertura dels 
accidents laborals i malalties professionals cap al sistema públic 
de salut genera indefensió a les persones, no situa el problema 
al lloc de procedència que li correspon, és a dir, al centre de 
treball mancat de mesures preventives, i a més va en detriment 
dels recursos disponibles per a la cobertura sanitària i de 
prestacions de protecció bàsiques.  
 

 Cal reformular 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. 
 

 Cal que la negociació col·lectiva i els convenis desenvolupin 
criteris de participació, intervenció i codecisió de les parts 
respecte dels accidents de treball i la salut laboral. I s’ha de 
continuar desenvolupant la figura del delegat i delegada de 
prevenció sectorial per arribar als centres de treball sense 
representació sindical. Sense la participació de tots els actors i 
la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals a 
l’empresa no es milloraran els resultats de la prevenció de 
riscos laborals. 

Cristina Rodríguez i Vila 
Secretaria general de CCOO de les Terres de Lleida 
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