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BALANÇ DE LA SINISTRALITAT LABORAL A CATALUNYA 2010 

La sinistralitat laboral al nostre país es mesura a partir de dos indicadors: els accidents de treball 
i les malalties professionals. Tot i això, aquests indicadors tenen limitacions importants: no 
consideren el conjunt de la població treballadora (per exemple, treballadors de l’Administració 
pública en règims especials com MUFACE, ISFAS, MUGEJU; autònoms que no cotitzen per 
contingència professional…) i no es registren tots els casos que es produeixen. 

ACCIDENTS DE TREBALL: 

A Catalunya, durant l’any 2010 s’han produït 121.288 accidents de treball (AT). 104.754 
d’aquests accidents han tingut lloc dins de la jornada de treball i 16.534 han estat en anar a la 
feina o en tornar-ne (in itinere). En comparació amb l’any 2009, significa una disminució del total 
d’AT del 6%. En el cas dels AT en jornada, la variació és de –7,31% (vegeu annex pàg. 2), en 
canvi els AT in itinere han augmentat en un +3,26% (vegeu annex pàg.11). 

AT EN JORNADA 

Si desagreguem els AT en jornada amb baixa, segons la seva gravetat, també la tendència és a 
la disminució, encara que de magnitud diferent segons la gravetat. En el cas dels AT mortals van 
produir-se 64 morts, cosa que significa una disminució del –40,19% (vegeu annex pàg. 2) 
respecte a 2009. En el cas dels AT greus i molt greus, la disminució ha estat del –4,60% (vegeu 
annex pàg. 2) i en el cas dels lleus, del –7,30%. 

Tanmateix, en l’accidentalitat desglossada per sectors, les magnituds tenen diferents 
característiques.  

• En el cas del sector de la construcció (vegeu annex pàg. 3) és on trobem les evolucions 
més positives. En el total d’accidents la disminució ha estat d’un –18,80%, d’un –50% en 
els mortals, d’un –21,80% en els greus i molt greus, i d’un –18,73% en els lleus. 

• En el sector d’indústria (vegeu annex pàg. 4) l’evolució és més diversa. Trobem que el 
total d’AT en jornada ha disminuït en –8,86% i el mateix succeeix amb els AT mortals, 
que disminueixen un –19,05% i amb els AT lleus, que baixen un –8,93%; en canvi els AT 
greus i molt greus augmenten un +1,92%. 
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• En el sector de serveis (vegeu annex pàg. 5) també s’observen tendències diverses en 
l’evolució de la sinistralitat. Trobem que és el sector on menys disminueixen els AT en 
jornada, –2,86% en el cas dels totals, –0,84% en el cas dels greus i molt greus, i un –
2,84% en el cas dels lleus; en canvi en el cas dels mortals la disminució és del –4,64%, 
que és, juntament amb la construcció, la dada més positiva. 

És del tot clar que cal celebrar les dades anteriors en tant que signifiquen una disminució de la 
sinistralitat laboral i suposadament una millora de les condicions de treball i de la salut de la 
població treballadora. Però hi ha diverses dades que ens alerten que l’evolució aparentment 
positiva de la sinistralitat està més provocada per l’evolució de l’ocupació, és a dir, la disminució 
d’aquesta, que dels factors preventius, els quals haurien de ser els més importants.  

Si observem l’evolució de l’accidentalitat i de l’ocupació des de 2005 fins a 2010 (vegeu annex 
pàg. 6, 7 i 8), veurem que a partir de 2007, i encara més a partir de 2008, l’evolució de la 
sinistralitat va en paral·lel amb l’evolució de l’ocupació. En canvi, amb anterioritat a aquests anys, 
l’ocupació anava augmentant però la sinistralitat disminuïa, encara que fos lleument. Aquest 
efecte es mostra clarament en tots els casos, però és en el sector de la construcció on aquesta 
relació es veu més clarament (vegeu annex pàg. 7).  

Amb tot això podem establir que a causa de la situació econòmica les empreses deixen de 
desenvolupar polítiques preventives eficaces i, per tant, la major o menor sinistralitat és donada 
per la quantitat de l’ocupació i no de les millors condicions de treball. En aquest sentit cal fer 
esment de les declaracions del president d’ASPA - Federació de Serveis de Prevenció Aliens, el 
qual esmentava l’augment de la morositat dins del sector dels serveis de prevenció, és a dir: els 
empresaris, en no pagar els serveis tècnics de prevenció, tampoc reben l’assessorament de 
qualitat pertinent per poder desenvolupar la prevenció a les seves empreses. Cal recordar també 
que a aquesta situació si afegeix a lo es feia pales en l'últim informe elaborat per la Inspecció de 
Treball al 2009, a instàncies de la mateixa Generalitat, on es constatava que tant els plans de 
prevenció, les avaluacions de risc així com la formació dels treballadors que es desenvolupen a 
les empreses, eren catalogades com a genèriques, incompletes i escasses, així com que el 
compliment de la Llei és purament formalista.  

Cal fer esment també de la qualitat d’aquesta ocupació, atès el fet que les dades demostren que 
estan augmentant més els contractes eventuals que els fixos, cosa que ocasiona un altre fet 
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preocupant: els índexs d’incidència dels treballadors eventuals, els quals són manifestament molt 
més elevats que els dels treballadors fixos. Els índexs d’incidència (II)1 dels AT total dels 
treballadors eventuals són de 6.028,97. En canvi, els dels treballadors fixos són de 3.471,34 
(vegeu annex pàg. 9 i 10). En el cas dels accidents mortals la diferència encara és més elevada: 
els eventuals tenen un II de 4,0, en canvi en els fixos és d’1,99 (vegeu annex pàg. 9 i 10). És a 
dir, els treballadors eventuals pateixen proporcionalment el doble d’accidents mortals. Aquestes 
dades es repeteixen en tots els sectors, però és en el de la construcció on més brutalment es fa 
palès. A més a més, el que també s’observa és que la relació entre els II dels eventuals i dels 
fixos cada vegada es fa més gran a mesura que empitjoren les xifres d’ocupació. 

Com a conclusió, a partir de les dades dels accidents en jornada, podem dir que: 

1. La disminució de la sinistralitat és més provocada per la disminució de l’ocupació que 
per l’aplicació de les polítiques preventives de les empreses. 

2. Hi ha més incidència en la sinistralitat entre els treballadors eventuals respecte als 
treballadors fixos.  

3. El nou marc de les condicions de treball que s’estableix a través del Reial decret 
10/2010 s’està demostrant com a generador de temporalitat i com a conseqüència farà 
augmentar l’accidentabilitat (ja que suposa més inseguretat davant de les 
modificacions substancials de les condicions de treball, els canvis d’horari, la 
distribució del temps de treball, la mobilitat funcional, l’abaratiment de 
l’acomiadament i la major exposició a riscos psicosocials).  

  

                                                            
1 L’índex d’incidència indica el nombre d’accidents de treball per 100.000 treballadors. Es calcula dividint 
el nombre d’AT pel nombre de treballadors (en aquest cas dades d’ocupació de l’EPA) i multiplicant per 
100.000.              
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AT IN ITINERE 

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

El nombre total d’AT in itinere va augmentar durant el 2010 en un +3,25% (vegeu annex pàg. 
11), però, en desagregar per gravetats, s’observa que es manté la tendència dels últims anys, en 
la qual es van reduint de manera important la gravetat dels accidents in itinere (vegeu annex pàg. 
11 i 12). En concret els mortals s’han reduït el 2010 en un –28% i els greus i molt greus, en un –
15,63% (vegeu annex pàg. 11). Cal destacar que la majoria dels AT in itinere són a la vegada 
accidents de trànsit. Aproximadament un 90% dels accidents mortals i un 60% dels totals són 
accidents d’aquest tipus.  

Com a conclusió, i a partir de les dades dels accidents in itinere, podem dir que: 

1. En termes generals, l’accident in itinere està augmentant en nombre total d’accidents, 
focalitzat en els lleus, ja que els greus i els mortals han experimentat una baixada. 

2. Com que el 90% d’aquests accidents han estat de trànsit, considerem que les mesures 
que s’han pres durant els últims anys en relació amb la seguretat vial (radars, carnet 
per punts, zona de 80 km/h, etc.) han influït en la reducció de la gravetat dels AT in 
itinere (vegeu annex pàg. 12). 

3. Com succeeix amb els accidents en jornada, els treballadors eventuals tenen més II 
que els treballadors amb contracte fix (vegeu annex pàg. 13). 

Per tot això, des de CCOO exigim: 

1. Que la Generalitat de Catalunya desenvolupi el seguiment i l’aplicació de l’Estratègia 
catalana de seguretat i salut, en especial pel que fa a les campanyes per combatre la 
sinistralitat. 

2. Que es concreti la posada en marxa de la figura de l’agent de prevenció territorial previst 
en l’Estratègia de seguretat i salut espanyola i en la catalana. 

3. Que la Inspecció de Treball assigni els recursos humans i econòmics necessaris per dur 
a terme campanyes de lluita contra la sinistralitat.  
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4. Que l’Administració laboral i la sanitària facin més control de la qualitat dels serveis de 
prevenció propis i aliens, ja que, els informes elaborats per la Inspecció de Treball els 
anys 2005 i 2009 constaten que la qualitat de l’actuació dels serveis de prevenció a 
Catalunya és molt deficient. 

5. Que es potenciï, a través de la negociació col·lectiva, l’elaboració de plans de mobilitat a 
les empreses i que l’Administració impulsi plans de mobilitat territorials. 
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MALALTIES PROFESSIONALS: 

En relació amb les malalties professionals, les dades són absolutament diferents a les dels 
accidents. Donem per segur que podem afirmar que estan totalment esbiaixades per l’efecte del 
subregistre. Les causes principals d’aquest subregistre són: 

• Dificultat d’establir causa-efecte, ja que el procés d’emmalaltir és un procés que és 
acompanyat d’un període de latència. 

• El concepte de malaltia professional és un concepte legal, que provoca dificultats en el 
seu reconeixement. Per poder declarar una malaltia professional s’han de donar tres 
coincidències: 

Agent causant Feines o activitats capaces de produir-les Malaltia 
Risc   Exposició Dany 

Si no coincideixen els tres factors, no estem davant d’una MP (malaltia professional) sinó 
del que legalment s’hauria de considerar accident de treball. Malgrat que al novembre de 
2006 es va publicar un nou reial decret amb una nova llista de malalties, encara falten 
riscos, exposicions i danys (per exemple, no hi ha cap malaltia relacionada amb 
l’exposició als riscos psicosocials). 

• El responsable de la notificació, a partir de 2007, canvia. Així, a partir d’aquest moment 
qui té la responsabilitat de notificar les malalties professionals no són els empresaris sinó 
les mútues d’accidents de treball. En canvi, en el cas de l’accident de treball el 
responsable és l’empresari. 

• Incapacitat de control de la mateixa Administració, ja que no disposem de dades de 
malalties professionals notificades (es a dir MMPP amb baixa o sense baixa) .  Aquest 
descontrol Ho veiem clarament amb l’evolució de les dades en relació a les notificacions 
corresponents al  2005 i les notificacions del  2010. Aquest nombre, que ja era minso 
(30.030 MP notificades en el conjunt de l’Estat al 2005 ), s’ha reduït gairebé a la meitat al 
2010 degut a que només s’han notificat 15.617 MP de gener a novembre de 2010, 
(segons les últimes dades disponibles), de les quals a Catalunya correspon la notificació 
de només 3.196 MMPP amb o sense baixa (essent la comunitat autònoma que número 
de mmpp ha notificat. 
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Com que hi ha un ampli consens social, científic i econòmic sobre l’impacte d’aquest subregistre, 
des de diferents àmbits i de manera permanent, s’han realitzat estudis per estimar i quantificar 
aquest subregistre.  

• Com ara les unitats de salut laboral (en l’actualitat adscrites a l’Agència de Salut 
Pública), a partir del seguiment de casos concrets. Per exemple:  

o La Unitat de Costa de Ponent, a partir del seguiment dels casos atesos en un 
centre d’atenció primària, va estimar que el 16% d’aquests podia tenir un origen 
professional.  

o La Unitat de Sabadell va fer un seguiment dels 243 casos que hi havia pendents 
d’intervenció quirúrgica de la síndrome del túnel carpià (a l’Hospital de Sabadell) 
i va determinar que, en el 57% dels casos, en les avaluacions de riscos de les 
empreses on treballaven s’havia identificat un risc moderat o sever d’exposició a 
tenir la síndrome del túnel carpià en el moment d’inici de la simptomatologia.  
 

• L’ISTAS (Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut), el 2007, va publicar un estudi 
referit a les dades declarades el 2004 a Catalunya i va concloure que l’estimació del 
subregistre estava en aquell moment en el 40%; és a dir: només s’havien declarat 8.186 
MP i segons aquesta investigació se n’haurien d’haver declarat 13.673 (vegeu annex 
pàg. 14). 
 

• L’Agència d’Avaluació i Qualitat (AEVAL), que depèn del Ministeri de la Presidència, el 8 
d’abril de 2009 rep l’encàrrec d’avaluar les mesures de racionalització i millora de la 
gestió de la incapacitat temporal, ja que els darrers anys s’havien destinat una sèrie de 
mesures per aconseguir-ho. Aquest estudi analitza el període 2004-2008 i obté diferents 
conclusions. La principal és que: “Les mesures adoptades no han abordat alguns dels 
aspectes problemàtics detectats” (vegeu annex pàg. 15). 
 

• L’INSHT (Ministeri de Treball) l’any 2009 elabora l’Enquesta nacional de gestió de 
seguretat i salut a les empreses. En preguntar als responsables de les empreses sobre 
la presència al centre de treball de diferents tipus de riscos, el 60,6% identifica un o més 
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riscos relacionats amb el treball i d’aquests riscos el 57% estan directament relacionats 
amb les malalties professionals i les malalties relacionades amb el treball (vegeu annex 
pàg. 16).     

A causa d’aquest subregistre consensuat i reconegut per tothom, les malalties professionals que 
no es declaren no són ateses per les mútues (responsables de l’assistència sanitària i del 
pagament de les prestacions que generi) i sobrecarreguen el sistema públic de salut, amb la qual 
cosa s’augmenta la despesa i s’impedeix la visualització dels riscos per exigir l’actuació 
preventiva a les empreses i garantir la seguretat dels treballadors. 

Per això considerem fonamental l’instrument del qual disposem a Catalunya (consensuat entre 
els diferents agents: ICAM, INSS, USL, Inspecció de Treball, mútues i sindicats), que és la 
Instrucció 1/2007 de l’ICAM, que permet, a partir d’un procés intern no judicial, determinar 
l’origen de les malalties quan el professional de l’atenció primària té la sospita que una baixa 
mèdica catalogada com a comuna pot tenir un origen laboral i la mútua no la vol reconèixer. 

Aquesta instrucció, el 2010, s’ha utilitzat en 3.084 casos i sempre està iniciada per la sospita del 
metge d’atenció primària. En els casos en què els metges d’atenció primària van sospitar que hi 
havia un origen professional, s’ha pogut finalitzar el procés només en 2.410 casos. D’aquests, es 
va poder determinar en el 46,5% dels casos que l’origen era professional i es va fer un canvi de 
contingència d’ofici per l’INSS, cosa que obligava les mútues a assumir econòmicament la 
prestació i l’assistència sanitària rebudes. Així mateix, va generar l’obligació dels empresaris de 
revisar l’avaluació de riscos i d’aplicar mesures preventives (vegeu annex pàg. 17).    

Tot i això és un instrument del tot insuficient, ja que a Catalunya es registren anualment al voltant 
d’un milió de processos d’incapacitat temporal comuna (segons dades de l’ICAM) i amb aquestes 
dades veiem que només en el 0,33% dels casos es va sospitar de l’origen professional de les 
malalties. Per tant, encara queda molt camí per recórrer a partir de la informació i formació dels 
professionals sanitaris(vegeu annex pàg. 18).  

També l’Agencia d’Avaluació i Qualitat (AEVAL), en el seu estudi, va analitzar els casos de tot 
l’Estat en què l’INSS entre el 2008-2009 va fer determinació de contingència i conclou que en el 
45% dels casos la causa era professional. 

A partir de les dades, podem concloure que: 
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1. Les MP no es visibilitzen, no es registren i no es notifiquen. 
2. Hi ha un conflicte d’interessos, ja que els responsables de reconèixer la malaltia 

professional, que són les mútues patronals, són a la vegada les que han de pagar la 
prestació econòmica que origina aquest reconeixement. 

3. Els empresaris no tenen interès a reconèixer malalties professionals, ja que com a 
conseqüència d’aquest reconeixement la llei els obliga a fer prevenció, i això els 
dificulta aconseguir una reducció de quotes per no-sinistralitat o els suposa una 
investigació a càrrec de l’autoritat laboral. 

4. Per tant, considerem que existeix una estratègia interessada i compartida entre els 
empresaris i les mútues per derivar la despesa al sistema públic. Per tot això, 
considerem que l’Administració sanitària i laboral hauria d’intensificar el seguiment i 
el control d’aquest registre. 

LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CAUSA COMUNA A CATALUNYA 

A partir de les darreres dades de la incapacitat temporal a Catalunya (Informe de balanç 2007-
2010 fet per l’ICAM) veiem que la tendència de la incapacitat temporal es manté estable, és a dir, 
no s’ha modificat ni la incidència de la incapacitat temporal a Catalunya ni la durada dels 
processos a partir de la quantificació dels dies d’incapacitat temporal per afiliat.  

No obstant això, hi ha hagut una petita variació en relació amb la incidència per grup diagnòstic. 
Des de 2007 sempre havien estat la primera causa de baixa comuna les malalties respiratòries, 
però el 2010 s’han configurat com a primera causa de baixa comuna les malalties 
osteomusculars, que totes les investigacions relacionen cada vegada més amb l’àmbit 
professional (vegeu annex pàg. 18). 
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LA GESTIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIA COMÚ: 

En aquest mateix informe de l’ICAM posa èmfasis en la una comparació de la durada dels 
processos de la incapacitat temporal per causa comuna i per treballador afiliat ocupat que fa  en 
relació al tipus d’entitat gestora o col·laboradora de la IT per causa comú. 

Aquesta dada contradiu totalment els arguments que es van utilitzar el 1994 per modificar el 
model de gestió econòmica i control de la incapacitat temporal per causa comuna, de manera 
que voluntàriament els empresaris el poguessin contractar amb la mútua d’accidents de treball. 
Esdevenia necessari racionalitzar la IT i reduir la despesa en gran manera originada per les 
dificultats de la gestió amb un model doble (comú i professional). La in operativitat d’aquest 
model doble s’ha qualificat d’ineficient desde el inici i no era el model a consolidar, fet que ja 
s’expressava en el preàmbul de la Llei de bases de la Seguretat Social de 1964. A aquest 
preàmbul ja es plantejava que les mútues d’accidents estaven destinades a desaparèixer, ja que 
no tenia cap sentit la separació administrativa entre contingència laboral i comuna, i per tal de 
solucionar-ho de manera transitòria es van afegir a les mútues patronals la definició d’“entitats 
col·laboradores de la Seguretat Social”, el problema està en que aquesta mesura s’ha consolidat 
al llarg dels anys originant bona part dels problemes que tenim a la actualitat.  

..Com es manifesta aquesta ineficàcia? 

L’ICAM, a partir de l’estudi que recull l’evolució del dies de durada dels processos des de 2007 
fins a 2009, mostra clarament l’esbiaixada que hi havia en les primeres dades que es van oferir 
en relació amb aquest tema: aquests que consideraven que les mútues gestionaven millor la 
incapacitat temporal. Però ara es confirma que en aquell moment les mútues van fer una 
selecció d’empreses i només es va iniciar aquesta contractació a les empreses on l’índex de 
baixes comunes era petit, de manera que ingressaven la quota però no els suposava gairebé cap 
despesa (per exemple, en sectors financers, l’Administració pública…). 

Com que l’objectiu era reduir el frau i el Ministeri de Treball ha anat incrementant la part de quota 
cedida a les mútues en funció del percentatge de treballadors adscrits que tenien contractada 
aquesta gestió per estimular que les mútues gestionessin més baixes com a mesura de control 
del frau i la reducció de la despesa pública, aquesta dada ha canviat. Ara la majoria de les 
mútues tenen més del 80% dels treballadors adscrits amb el control de la IT. És cert, però, que ja 
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dues vegades la Seguretat Social ha hagut d’incrementar la quota de cotitzacions que transfereix 
a les mútues per a la gestió de la IT per contingència comuna perquè no els provoqui dèficit de 
gestió. 

Tot i així l’evolució dels dies d’IT per treballadors ens expliquen que:  

QUI GESTIONA Dies en IT treballadors ocupats 
INSS 2007 2008 2009 

13,4 12,2 10,4 

MÚTUA 11,2 10,7 11,1 

 

Tan mateix, l’Agencia d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) conclou que l’evolució de la despesa real 
per afiliat en els processos gestionats per l’INSS té un millor comportament que els gestionats 
per les mútues. 

A partir d’aquestes dades, considerem que: 

1. Que com a mesura per racionalitzar la incapacitat temporal per causa comuna la 
gestió a càrrec de les mútues no ha estat eficient. 

2. Que les raons per a la millora de la gestió per part de l’INSS a Catalunya tenen a veure 
amb l’augment de recursos de personal i assistència dedicats a aquest tema, és a dir, 
a caminar en la línea recollida en el preàmbul de 1964 de la Llei de bases de la 
Seguretat Social, de reforçar el sistema a partir de la dotació de recursos públics:  

• Increment de la plantilla l’any 2007,  de metges avaluadors a l’ICAM en 45.  

• Ampliació del servei (de les 8 del matí a les 10 de la nit ininterrompudament) a l’ICAM de 
Barcelona. 

• Programa de seguiment dels processos amb citacions de seguiment planificades en el 
temps. 

Per tot això, des de CCOO exigim que: 

1. Es retorni la gestió de la incapacitat temporal per causa comuna a la Seguretat Social, ja 
que està demostrat que, si hi ha recursos, la gestió és millor que la de les mútues. 
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2. Es potenciï l’ús de la Instrucció 1/2007 de l’ICAM perquè hi hagi més casos de 
determinació de contingència, reforçant la informació als usuaris i als professionals 
sanitaris. 

3. Que la Generalitat de Catalunya garanteixi el seguiment i l’aplicació de l’Estratègia 
catalana de seguretat i salut, en especial pel que fa a les campanyes per combatre el 
subregistre i la lluita contra la sinistralitat. 

4. Que el Ministeri de Treball potenciï el valor de l’activitat preventiva de les mútues i de la 
recerca per al diagnòstic i el tractament de noves malalties o danys relacionats amb la 
feina (per exemple, l’exposició a agents químics, riscos psicosocials…). 

5. Que les autoritats laborals i sanitàries facin un control i un seguiment dels indicadors de 
qualitat de l’activitat preventiva que desenvolupen els serveis de prevenció propis i 
aliens. 

6. Que la Inspecció de Treball assigni els recursos humans i econòmics necessaris per dur 
a terme campanyes de lluita contra la sinistralitat i faci un èmfasi especial en el control 
de la qualitat de les activitats preventives, ja que a les empreses s’ha de garantir el dret 
a la prevenció (però, en tot cas, prevenció de qualitat). 

 

Barcelona, febrer de 2011 
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Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.



2Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Valors absoluts: QUATRE SECTORS
AATT Totals AATT  Mortals

Variació: -7,31% Variació: -40,19%

AATT Totals AATT  Mortals

104754 113017

2010 2009

64 107

2010 2009

Variació: -4,60% Variació: -7,30%
AATT  Greus i molt greus AATT  Lleus

767 804 103923 112106

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2010 2009 2010 2009



3Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Valors absoluts: CONSTRUCCIÓ

AATT Totals AATT  Mortals
Variació: -18,80% Variació: -50,00%

16098 19826

2010 2009

14 28

2010 2009

AATT  Greus i molt greus AATT  Lleus
Variació: -21,80% Variació: -18,73%

165 211

2010 2009

15919 19587

2010 2009

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2010 2009



4Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Valors absoluts: INDÚSTRIA

AATT Totals AATT  Mortals
Variació: -8,86% Variació: -19,05%

26662 29255

2010 2009

17 21

2010 2009

AATT  Greus i molt greus AATT  Lleus
Variació: +1,92% Variació: -8,93%

212 208 26433 29026

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2010 2009 2010 2009



5Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Valors absoluts: SERVEIS

AATT Totals AATT Mortals
Variació: -2,86% Variació: -44,64%

60189 61963

2010 2009

31 56

2010 2009

AATT  Greus i molt greus AATT  Lleus
Variació: -0,84% Variació: -2,84%

353 356 59805 61551

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2010 2009 2010 2009



6Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada
Valors absoluts: QUATRE SECTORS

5611,21
5764,78

5491,75

AATT TOTALS

Població ocupada assaliarada (EPA)

AATT amb baixa i en jornada

Índex d’incidència x 100000 treb. (EPA)
2933,00

2910,83

5081,69

2720,88

2827,15
4242,54

3976,05

152674 162979 161073 147919 113017 104754

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2663,90
2634,63

5,06 AATT MORTALS

4,02

2933,00
2910,83

3,75
3,58 3,61

2720,88

2827,15

2634,63

102 143 105 105 107 64

2,43
2663,90

2634,63

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2005 2006 2007 2008 2009 2010



7Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada
Valors absoluts: CONSTRUCCIÓ

341 43

11886,23

11352,60
AATT TOTALS

Població ocupada assaliarada (EPA)

AATT amb baixa i en jornada

Índex d’incidència x 100000 treb. (EPA)

314,80

341,43

299,00

10401,99

262,80

245,25

9722,07

31237 35738 35515 29069 19826

2005 2006 2007 2008 2009 2010

16098

205,88

8084,00
7819,31

12,94
AATT MORTALS

314 80

341,43
11,75

9 96

11,42

262 80

314,80

299,00
9,96

9,36

34 37 34 28 28 14

262,80

245,25
6,80

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
205,88
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4069,09

4231,09

4066,10

AATT TOTALSSinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada
Valors absoluts: SERVEIS

1860,78

1902,13

1825,08
1844,80

3904,95

Població ocupada assaliarada (EPA)

AATT amb baixa i en jornada

Índex d’incidència x 100000 treb. (EPA)

1759,05

1825,08

3395,09

69966 74427 75661 74277 61963 60189

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1719,45 3262,63

3,92
AATT MORTALS

3,07
1860 78

1902,13

2,44
2,63 2,63

1860,78

1825,08
1844,80

42 69 49 50 56 31

1,681719,45

1759,05

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Eventuals

Fixos
= ÷

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Índex d’incidència ATT TOTALS

÷ = 1,74 2,36÷ =
ConstruccióQuatre sectors

2 29
2,36

1,70

1,75 1,75

1 68

1,77

1,74 2,03 1,98 1,95
2,03

2,13

2,29

Eventuals
13123,46

Fixos
5571,98

Eventuals
6028,97

Fixos
3471,34

1,66
1,68

1,66

I II III IV I II III IV
2009 2010

1,84

I II III IV I II III IV

1,65 1,59÷ = ÷ =

Indústria Serveis

2009 2010 2009 2010

1,74
1,73

1 63

IV

1,61
1 60

1,68

1,65
1,59

1,62
1,63

1,62

1,59

Eventuals
7449,72

Fixos
4523,47

Eventuals
4632,84

Fixos
2907,47

1,55 1,54

1,60
1,56

1,53

1,51

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

I II III IV I II III IV
2009 2010

I II III IV I II III IV
2009 2010
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Eventuals

Fixos
= ÷

Quatre sectors Construcció

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010
Accidents de treball amb baixa i en jornada

Índex d’incidència ATT  MORTALS

2,01 3,68÷ =÷ =
Quatre sectors Construcció

3,13 3,24
3,21

3,68

1,92

2,32

2,01
1,65

2,18

1 60

2,55

Eventuals
4,00

Fixos
1,99

Eventuals
12,35

Fixos
3,35

1,69
1,43

1,75

I II III IV I II III IV
2009 2010

1,65 1,60
1,24

0,81
I II III IV I II III IV

2009 2010

2,63
1,48÷ =

÷ =

Indústria Serveis

7 01 4,597,01

4,89 3,39

Eventuals
6,97

Fixos
2,64

Eventuals
2,27

Fixos
1,54

3,22

1,94 1,08

0,92

2,99 2,63

I II III IV I II III IV

1,33

1,12 1,14 1 03

1,68
1,48

I II III IV I II III IV

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

I II III IV I II III IV
2009 2010

, , 1,03I II III IV I II III IV
2009 2010
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Accidents de treball in itinere
Valors absoluts: CATALUNYA

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

Mortals Totals Mortals Totals 

Variació: +3,26%
Variació: -28,00%

36 50

2010 2009

16534 16013

2010 2009

Greus i molt greus Lleus

297 352 16201 15611

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

Variació: -15,63% Variació: +3,78%2010 2009 2010 2009
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Accidents de treball in itinere

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

Catalunya: TOTALS 4 13
Catalunya: MORTALS

Catalunya: TOTALS

685,70680,66697,61
664,00664,28

644,2017341
17907

19110

18685 18538

16013
16534

80

93

70
77

90

2 98

3,76

4,13

2 99
3,21

3,67

615,31

571,22
550,07543 64

571,37

614,07

13109 12867 12859 13037
14018

16013
60

70
66

52
59

45
50

2,98 2,99

2,61

1,98
2,15

1,92

517,52

, 543,64

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

10405

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

38 36

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

1,60
1,36 1,40

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

26,16
25,39

22 20
526

541

500

Catalunya: GREUS I MOLT GREUS

22,20

19,98
18,97

16,75
18,03

16,08

500
467 455

411

456
423

401
373

Desplegament de radars

Valors absoluts

Índex d'incidència

,

13,07
14,25

13,37 13,50

11,57

358
373

352

297

Carnet per punts
Zona 80 km/h

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.0101.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
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AATT Totals in itinere i de trànsit

Accidents de treball in itinere
Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

Índex d'incidència x 100000 treb.
Catalunya 2009

Eventuals
600,88

Fixos
312,53

Totals
364,73

AATT Mortals in itinere i de trànsit
Índex d'incidència x 100000 treb.

Catalunya 2009

Eventuals
4,18

Fixos
1,10

Totals
1,65

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.
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(Estudi complert a www.ccoo.cat/salutlaboral)Incidència declarada i estimada de malalties laborals

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

( p )

Subregistre del 40%
Catalunya, 2004

13.673

12.000

14.000

8.186
8.000

10.000

declarades

2 517
4.000

6.000
declarades
estimades

1

2.517

0

2.000

Font: ISTAS 2007

totals mortals 

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

Font: ISTAS, 2007



15Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
Informe  2009 de AEVAL (Agencia Estatal de Evaluaciones de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)Informe  2009 de AEVAL (Agencia Estatal de Evaluaciones de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)

més d'una 
una baixa 
mèdica
17,5%

baixa mèdica
10,5%

No va agafar 
cap baixa p
mèdica
72,0%

El 80% dels controls efectuats abans dels 12 mesos de baixa van confirmar la baixa mèdicaEl 80% dels controls efectuats abans dels 12 mesos de baixa van confirmar la baixa mèdica

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.
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Font: Enquesta Nacional de Gestió de Seguretat i Salut a les empreses 2009 INSHT

Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

q g p

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.



17Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

Contingències -2010 (Instrucció 1/2007)g ( )

Informe AEVAL anys 2008-2009:
Dels processos de determinació de

Contingència 

Dels processos de determinació de
contingència iniciats i acabats en
aquest període per part del
INSS, en el 45% del casos vanContingència 

laboral
1121

46,5%

Contingència 
comuna

1289
53 5%

,
concloure que la contingència
era professional.

53,5%

2410 procediments iniciats i tancats a 
Catalunya al 2010 (Instrucció 1/2007)

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.
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Indicadors principals IT per contingència comuna (0-18 mesos). 

2006-2010.

(2006*) 2007 2008 2009 2010
Nombre afiliats actius 3.343.415 3.420.380 3.399.221 3.182.422 3.117.428

Nombre IT iniciades 1.043.816 1.176.998 1.147.397 1.055.433 946.506

INCIDÈNCIA ACUMULADA 31,2% 34,4% 33,8% 33,2% 30,4%

Nombre IT 0‐18 obertes final període 189.738 149.355 126.701 120.155 104.050

Nombre afiliats actius final període 3.338.604 3.398.642 3.252.560 3.099.878 3.086.563

PREVALENÇA final període 5,7% 4,4% 3,9% 3,9% 3,4%

Nombre Altes  962.843 1.152.114 1.130.917 1.046.736 943.834

Dies en IT (0‐18 mesos) 34.383.658 41.635.571 38.549.860 34.492.657 33.705.822

Durada mitjana 35,7 36,1 34,1 32,9 35,7

Durada mediana 9 9 8 8 8

Di IT/Afili t ti 10 3 12 2 11 3 10 8 10 8Dies IT/Afiliat actiu 10,3 12,2 11,3 10,8 10,8

* Comença declaració progressiva de casos al SIGIT

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.
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Distribució grups diagnòstics per sexe , 2010.

Distribució noves IT per grups diagnòstics i  sexe

19% 20% 19%

25%
% de la IT, Homes
% de la IT, Dones
% de la IT, Total

9%
11%

17%
18%

19%
18%

15% 16%

18%
19%

15%

20%
% de la IT, Total

7%
6%

6%

3% 2% 2%

6%
5%

1%

9%

2%

9%

0%

3%4%4%

8%8%
9%

2%
3%3%

5%
7%7%8%
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10%

0%
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Respecte de la distribució de l’any 2009, destaca la menor incidència de malalties
respiratòries en els dos sexes. Aquestes malalties representaven el 26% de la IT de 2009
(efecte de les IT per grip nova en el segon semestre de 2009) mentre que són el 18% de les

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.

19
IT de 2010. Les malalties mentals representen el 7% de les noves IT, igual que el 2009.



20Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010Sinistralitat Laboral a Catalunya - 2010

Dies en IT / treballadors ocupats
Catalunya - 2010

12,2
11,3
10,8

Total Catalunya

11,2
10,7
11,1

Mútues / Empreses

13,4
12,2
10,4

INSS / ISM

INSS / ISM Mútues / Empreses Total Catalunya

2009 10,4 11,1 10,8

2008 12,2 10,7 11,3

2007 13,4 11,2 12,2

Font: Elaboració propia a partir de dades de AATT del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i dades d'Afiliació a
la Seguretat social del Ministeri de Treball i Inmigració i dades de l‘Enquesta de Població Activa de l'INE.
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