
DADES DE SINISTRALITAT LABORAL

amb el suport de:

#28AbrilSomEssencials  
#28AbrilMésPrevenció

INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS DE TREBALL (AT) DURANT LA JORNADA
(EVOLUCIÓ RESPECTE A 2020)

Els AT mortals pugen respecte a 2019:

+6,15 %

Aquestes xifres reflecteixen 
una reactivació de l’activitat 
econòmica en un clar context 
de precarietat laboral i 
d’incompliments empresarials 
en la protecció de la salut de les 
persones treballadores. 

INCIDÈNCIA DE MALALTIES PROFESSIONALS(MP)
RESPECTE A 2020

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Notificacions de les MP de la pell 
causades per metalls, dissolvents, perfums, 
microorganismes, agents infecciosos, etc.

temporal

Les notificacions de MP 
en dones reflecteixen la 
segregació del mercat laboral: 
es concentren en les que 
suposen riscos ergonòmics, 
biològics i patologies de la pell, 
ja que els seus riscos específics 
són generalment ignorats.

SUBCONTRACTACIÓ: 
índex incidència: AT mortals en jornada per 

situació professional

TEMPORALITAT:
índex incidència: tots els AT en jornada 

segons el tipus de contracte

La precarietat instal·lada en el mercat laboral és un obstacle per una qualitat de 
vida digna i per a un bon model preventiu. 
La recent reforma laboral, dissenyada per a reduir l’elevada temporalitat 
estructural del mercat de treball, hauria de repercutir en el temps en la millora 
d’aquestes xifres, però seran necessaris altres canvis en el model preventiu actual.

TOTAL +18,07 %
LLEUS +18,19 %
GREUS +4,21 %
MORTALS -14,80 %

TOTAL +10,50 %
HOMES +5,76 %
DONES +15,25 %

TOTAL +151,40 %
HOMES +114,29 %
DONES +175,38 %
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La prevenció que es realitza 
a les empreses és de molt 
baixa qualitat. Existeix una 
àmplia voluntat empresarial 
de realitzar un compliment 
mínim documentals dels 
requisits legals i una 
permissibilitat per part 
de les Administracions 
públiques. 

DÈFICITS EN ELS SISTEMES DE PREVENCIÓ 
EN EMPRESES DE CATALUNYA

PLA DE PREVENCIÓ

AVALUACIONS DE RISCOS 
ESPECÍFICS 
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26,1 % Només el 26,1 % de 
les empreses té un pla 
de PRL específic

Només el 3,5 % 
fa una vigilància de 
la salut col•lectiva

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) ESPECÍFIC

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ 
DE MESURES
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RECURSOS PREVENTIUS A LES EMPRESES

La gestió preventiva està 
àmpliament externalitzada i això 
es vincula a una menor qualitat i 
integració de la prevenció.

Només el 72,4 % 
0,5% ha avaluat els 
quatre tipus de risc de 
manera 
específica.

6,5 h/any:
dedicació anual presencial del personal 
tècnic del SP extern a cada empresa

76 %

17 %

7 
%

d’empreses té 
una avaluació de 
riscos adaptada a 
l’empresa.

D’aquestes, només un Només unes 
persones treballadores de 
Catalunya tenen avaluats 
tots els riscos de manera 
específica.

150.000 (5,6%) 


