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1. Introducció
La presència en augment els darrers anys de repartidors i repartidores de menjar a 
domicili a través de plataformes digitals en el nostres carrers ha estat una constant. 
Aquest col•lectiu de persones treballadores exerceixen la seva professió principalment 
circulant amb motocicletes, bicicletes i patinets essent aquests dels vehicles més vul-
nerables  i això, sens dubte, comporta el risc de patir un accident de trànsit mentre 
transcorre la seva jornada laboral. 

Justament l’objectiu d’aquest estudi és fer una primera aproximació a les causes 
d’aquesta manifesta inseguretat, inicialment seleccionant i analitzant les dades d’acci-
dentalitat i la seva evolució per a, tot seguit, conèixer, mitjançant les mateixes persones 
treballadores quines són les problemàtiques i factors de risc associats a la seva activi-
tat de repartiment i, finalment, fer una sèrie de propostes per a prevenir els accidents 
de trànsit durant la jornada laboral dels repartidors i repartidores de menjar a domi-
cili. En tot cas com dèiem es un primer exercici d’acostament a aquesta realitat que 
creiem s’haurà d’aprofundir i treballar més per a oferir més eines de prevenció efectives 
d’aquesta sinistralitat.
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Segons el que ens diuen en una campanya específica per millorar la seguretat del mo-
torista de repartiment endegada per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo anomenada Fes-te visible!! El 2018, a tot l’estat 3.582 motoristes del sector Serveis 
de menjars i begudes van tenir un accident de trànsit realitzant els seus repartiments. 
125 van ser hospitalitzats, i 55 van ser greus. El 60% del total de ferits tenien menys de 
26 anys1. 

Igualment incideixen en que l’activitat de serveis de menjars i begudes presenta una 
sinistralitat elevada durant la jornada de treball, ocupant el tercer lloc en índex d’inci-
dència. Afegeixen que aquesta sinistralitat s’ha duplicat en els darrers sis anys. Aquesta 
és una radiografia prou eloqüent de la incidència de la sinistralitat viària en aquest 
col•lectiu.

El treball de repartiment de menjar a través de plataformes digitals és un sector, enca-
ra ara força desregulat en el qual prolifera la figura del fals autònom i existeix una alta 
presència de persones d’origen immigrant, i en el qual les situacions d’explotació i de 
manca de drets laborals són una constant.

En l’informe elaborat per CCOO Repartidors i repartidores de plataforma digital. Con-
dicions laborals, necessitats, demandes i perspectives de 2020, realitzat a través d’en-
trevistes a persones treballadores de repartiment de plataformes digitals es fan varies 
mencions a les condicions de risc en que es desenvolupen aquestes activitats en ma-
tèria de seguretat viaria. Així mateix, es constata la gran vulnerabilitat d’aquest col•lec-
tiu i l’elevat nombre d’accidents laborals de trànsit que pateixen i la gran manca o 
inexistència de mesures preventives que ofereixen les empreses del sector. Es tracta 
d’empreses que traslladen les seves obligacions laborals i el risc als mateixos treballa-
dors i treballadores sense assumir les seves responsabilitats 2. 

Un dels principals motius d’accidentalitat laboral que s’identifica en aquest estudi i en 
altres sobre aquest col•lectiu està relacionat amb la conducció, una de les principals 
activitats que realitza aquest col•lectiu. Aquest risc conjuntament amb altres riscos la-
borals (psicosocials, muscoesquelètics...) que interactuen entre ells genera una elevada 
accidentalitat de trànsit en jornada. Doncs, no podem obviar l’alt grau de precarietat 
laboral que caracteritza aquesta feina el que multiplica, encara més el risc de patir un 
accident de trànsit durant la jornada laboral.

1 Campaña: ¡Hazte visible!. INSST

2 Repartidors i repartidores de plataforma digital. Condicions laborals, necessitats demandes i perspec-
tives. CCOO de Catalunya 2020

https://www.insst.es/el-observatorio/recursos-practicos/campanas/hazte-visible
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2. Qui són els repartidors i repartidores 
de menjar a domicili
Entenent que és una professió emergent que s’ha anat consolidant el darrers anys no 
va ser fins als acords de modificació i pròrroga del V Acord Laboral d’àmbit estatal per al 
sector d’Hostaleria de 2019 signat per la Federació de Serveis de CCOO, on en l’apartat 
de l’àmbit funcional apareix com a nova categoria professional la funció del servei de 
repartiment de menjars elaborats o preparats i begudes com a prestació de servei pro-
pi de l’establiment o per encàrrec d’una altra empresa, incloses les plataformes digitals 
o a través de les mateixes 3.

D’altra banda, per a identificar aquest col•lectiu professional en les estadístiques d’ac-
cidents laborals tindrem en compte la Classificació catalana d’activitats econòmiques 
2009 (CCAE-2009), en concret en la classificació per divisions el codi 56 tenim els Ser-
veis de menjar i begudes 4. Aquesta divisió econòmica comprèn: Les activitats de venda 
de menjars i begudes aptes per al consum immediat, bé en restaurants tradicionals, 
autoserveis o de menjar per emportar-se’n, en llocs permanents o temporals amb o 
sense places per a seure. El més important és que ofereixin menjars aptes per al con-
sum immediat i no el tipus d’instal•lació que presta aquest servei.

3 Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen 
els acords de modificació i pròrroga del V Acord Laboral d’àmbit estatal per al sector d’Hostaleria.

4 Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009. 56 - Serveis de menjar i begudes.

https://www.idescat.cat/classificacions/?tc=6&v0=1&id=ccae-2009-ca&v3=56


7

3. Quines són les dades dels accidents 
de trànsit en jornada laboral
Mitjançant la informació que consta en la pàgina web de Treball de la Generalitat de 
Catalunya específica dels desplaçaments en l’entorn laboral fins l’any 2018 5 i a través 
de l’Observatori del Treball i Model Productiu 6 hem accedit a les dades estadístiques 
sobre els accidents en jornada de trànsit de Catalunya des del 2019 a l’actualitat.

Tanmateix, ja advertim que molt probablement hi ha una infra-registre de l’acciden-
talitat d’aquest col•lectiu relacionat amb la seva situació laboral de feblesa a l’hora 
justament d’exercir  els drets laborals.

Les dades no poden ser més eloqüents, en un decenni s’han més que multiplicat per 
tres el nombre d’accidents de trànsit en jornada en el col•lectiu de serveis de menjar 
i begudes. En concret s’ha passat de 197 accidents el 2012 a 646 el 2021 el que repre-
senta un astronòmic creixement del 328%.

Accidents de treball amb baixa mèdica en jornada del sector d’activitat Serveis de 
menjar i begudes 2012-2021

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

5 Els desplaçaments en l’entorn laboral. Departament d’Empresa i Treball.

6 Observatori del Treball i Model Productiu.
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Per a ressaltar la magnitud de l’evolució de les dades hem volgut fer una comparativa 
entre les 7 divisions econòmiques que acumulen més accidents de trànsit en jornada 
amb baixa, entre tots aquests col•lectius es produïren l’any 2021 el 62% d’accidents 
laborals d’aquesta tipologia.

D’entrada observem com l’any 2012 el grup de serveis de menjar i begudes ocupava 
el quart lloc amb més accidents, en canvi a partir del 2017 i en els anys successius fins 
el darrer complert, el 2021, es situa al capdavant. En concret l’any 2012 els accidents 
d’aquest col•lectiu representaven el 8% del total d’accidents de trànsit en jornada 
amb baixa i al final del període ja són el 20%. Per tant, un de cada cinc d’aquests ac-
cidents el pateixen les persones treballadores relacionades amb els serveis de menjar 
i begudes. 

Això ens permet veure clarament que aquest col•lectiu, a diferència de la resta, ex-
ceptuant el d’activitats postals i de correus, és l’únic que ha crescut entre 2019 l’any 
que va haver-hi més accidents d’aquest període amb 3.653 en total i 2021 en que el 
nombre d’accidents s’ha reduït a 3.262 accidents. És a dir, mentre en general hi ha una 
certa tendència a l’estancament i a la baixa d’aquests accidents de trànsit en jornada 
en les diversos grups, en el cas dels serveis de menjars i begudes van disparats.

Això ens fa concloure que l’increment de persones treballadores repartidors i reparti-
dores de menjars a domicili ha anat acompanyat del corresponent creixement de l’ac-
cidentalitat i això ha succeït perquè no s’han pres les mesures preventives adequades 
per a prevenir aquest accidents. En altres paraules, les empreses no han intervingut 
en matèria de riscos laborals com estan obligades i s’han desentès de les seves res-
ponsabilitats. 
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Distribució dels accidents de treball amb baixa mèdica en jornada relacionats amb el 
trànsit segons sector d’activitat 2012-2021

Divisió econòmica 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

43 Activitats 
especialitzades 
construcció

146 6,0 139 5,4 150 5,6 130 4,7 168 5,5

46 Comerç engròs, ex-
cepte vehicles motor

198 8,1 193 7,5 187 7,0 222 8,0 211 6,9

47 Comerç detall, 
excepte vehicles 
motor

108 4,4 128 5,0 112 4,2 107 3,9 134 4,4

49 Transport terrestre i 
per canonades

265 10,9 288 11,1 253 9,5 267 9,7 307 10,0

53 Activitats postals i de 
correus

112 4,6 89 3,4 100 3,8 127 4,6 156 5,1

56 Serveis de menjar i 
begudes

197 8,1 179 6,9 232 8,7 315 11,4 440 14,4

84 Administració 
pública, Defensa i SS 
obligatòria

473 19,4 570 22,1 512 19,2 507 18,4 442 14,4

TOTAL 2.442 100 2.584 100 2.666 100 2.758 100 3.061 100

Divisió econòmica 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

43 Activitats 
especialitzades 
construcció

188 5,7 187 5,6 186 5,1 173 7,0 163 5,0

46 Comerç engròs, 
excepte vehicles 
motor

233 7,0 230 6,8 186 5,1 152 6,1 163 5,0

47 Comerç detall, 
excepte vehicles 
motor

111 3,4 126 3,7 130 3,6 85 3,4 124 3,8

49 Transport terrestre i 
per canonades

341 10,3 340 10,1 486 13,3 319 12,8 410 12,6

53 Activitats postals i de 
correus

173 5,2 148 4,4 195 5,3 160 6,4 248 7,6

56 Serveis de menjar i 
begudes

499 15,1 528 15,7 554 15,2 424 17,1 646 19,8

84 Administració 
pública, Defensa i SS 
obligatòria

430 13,0 481 14,3 425 11,6 254 10,2 295 9,0

TOTAL 3.311 100 3.367 100 3.653 100 2.483 100 3.262 100
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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En les dades acumulades fins octubre de 2022 hi ha hagut 559 accidents en jornada 
de treball amb baixa a Catalunya relacionats amb el trànsit entre el col•lectiu de per-
sones treballadores dels serveis de menjar i begudes. És a dir, a falta de dos mesos per 
finalitzar l’any ja s’han superat els accidents ocorreguts durant tot el 2019 i, malaura-
dament, no dubtem que es superaran amb escreix les xifres de 2021, l’any amb més 
accidents fins ara. En total en l’últim decenni des de 2012 i sumant-hi els accidents 
d’enguany fins octubre, parlem de l’altíssima xifra acumulada de 4.613 accidents. Així 
doncs, això ens posa de nou sobre la taula de manera contundent la necessitat urgent 
d’actuar amb fermesa per aturar aquesta veritable epidèmia laboral.

Sense por d’equivocar-nos podríem dir que aquesta activitat laboral s’ha tornat més 
perillosa en el transcorre del temps. Per corroborar aquesta afirmació tenim l’índex 
d’incidència 7 que permet fer una comparació de l’evolució del nombre d’accidents 
pel mateix nombre de persones treballadores. I, així dissociar si més enllà del creixe-
ment de l’accidentalitat associada al increment de la població treballadora en aquest 
sector, creix per ser cada cop una activitat més perillosa degut a la manca de mesures 
de prevenció aplicades per les empreses. Malauradament, l’estadística catalana no 
ens aporta aquesta informació de detall de l’índex d’incidència per això recorrerem 
als Informes dels accidents laborals de trànsit publicats des l’any 2007 per l’Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 8. 

Si bé les dades de l’índex d’incidència en els darrers 5 anys són oscil•lants d’un a un 
altre any, si tenim en compte el quinquenni complert, aquestes tenen un clara ten-
dència a l’augment. Doncs, l’any 2017 l’índex d’incidència dels accidents de trànsit 
en jornada de les persones treballadores dels serveis de menjar era de 387 i el 2021 
ha arribat a 466. En conseqüència es fa evident que el grau de perillositat va a més i 
aquest col•lectiu és cada cop més insegur en el desenvolupament de la seva activitat 
principal.

Una altre dada il•lustrativa del que esta succeint és la distribució percentual dels ve-
hicles implicats en els accidents laborals de trànsit en jornada que també extraiem 
dels informes de l’INSST. Doncs bé, l’any 2017 el pes de les motocicletes en aquest 
accidents era d’un 15,2% i d’un 2,9% dels vehicles de dos o tres rodes, en canvi, el 2021 
va passar a ser d’un 21% i un 3,6%, respectivament. És a dir, s’ha passat de tenir, entre 
les dues modalitats, un pes del 18,1% a un 24,6%. Òbviament, no tots els accidents de 
trànsit en  jornada laboral ocorreguts amb aquests vehicles han estat dels repartidors 
i repartidores de menjar a domicili, però si que podem afirmar que la gran majoria, 
per no dir gairebé tots, els accidents d’aquest col•lectiu han tingut com a implicats 
aquests tipus de vehicles. Doncs les seva eines de treball principals són les motoci-
cletes, els ciclomotors, les bicicletes (mecàniques o elèctriques) i cada cop més el 
patinets elèctrics.

7 Índex d’incidència: Nombre d’accidents de treball  per cada 100 000 persones afiliades a la Seguretat 
Social que tenen cobertes les contingències d’accidents de treball específicament cobertes.

8 Informes de accidentes laborales de tráfico 2007- 2021. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
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En tot cas, és força evident que la participació creixent de les motocicletes i dels ve-
hicles de dos o tres rodes en la sinistralitat de trànsit en jornada que veiem en els in-
formes reflecteix el cada vegada major nombre d’accidents que tenen els repartidors 
i repartidores tal com hem vist en les dades d’accidentalitat.

En definitiva, que més cal dir per demostrar que tenim un greu problema i que lluny 
de remetre va a més. Doncs, sens dubte no s’està fent el que caldria que no és altre 
cosa que abocar-nos tots plegats en prendre mesures dràstiques per prevenir aques-
tes accidents i això inclou en primer terme a les empreses del sector, però també inex-
cusablement a les administracions públiques que s’han de qüestionar si estan fent 
tot allò que està a les seves mans que no és poca cosa. Al mateix, temps, tot i les difi-
cultats inherents en aquest sector per intervenir sindicalment, l’acció sindical també 
ha de ser part intrínseca en la resolució d’aquesta greu problemàtica i, per això, tant 
les empreses com les administracions públiques ho han de facilitar. 



PREVENIR L’ACCIDENTALITAT LABORAL DE TRÀNSIT ENTRE ELS REPARTIDORS I 
REPARTIDORES DE MENJAR A DOMICILI DE LES PLATAFORMES DIGITALS

12

4. Factors de risc en els accidents de 
trànsit en jornada laboral
Per a identificar els factors de risc que provoquen els accidents de trànsit en jornada 
res millor que coneixeu-ho de primera mà, a través de les opinions sobre la seva feina, 
expressades pels mateixos repartidors i repartidores de menjar a domicili. Per això, ex-
traurem allò que trobem més significatiu del estudi, al qual ja ens hem referit anterior-
ment, sobre repartidors i repartidores de plataforma digital elaborat per CCOO fa un 
parell d’anys. Atès que la seva vàlua, precisament, recau en el fet de recollir una extensa 
gama de comentaris obtinguts mitjançant una minuciosa feina d’entrevistes dirigides 
a persones treballadores representatives d’aquest col•lectiu laboral. Tot i la diversitat 
d’aspectes tractats sobre les condicions laborals que apareixen en l’estudi, nosaltres 
ens cenyirem als que atenen directament als desplaçaments durant la jornada laboral 
i aquells altres que els condicionen en major grau, atès que interactuen entre si gene-
rant més risc de patir un accident.

Una de les qüestions transversals que plana en la major part de comentaris sobre les 
condicions de treball relacionades amb el repartiments és la inseguretat prevalent 
d’aquesta activitat. El que s’extreu d’alguns extractes dels comentaris que fan com els 
següents:

“Al principi, quan vaig arribar a Barcelona, no sabia això dels carrils, 
que tenen sentit d’anar i tornar. Jo buscava al Google itinerari per a 
persones. Posava un camí de persona i seguia. És igual si era contra o 
a favor. I a poc a poc, quan les mateixes persones que viuen aquí em 
començaven a dir ‘Mira, no és per aquí, no és per aquí!’, i jo em vaig 
començar a adonar perquè això no estava a la meva visió del món, 
perquè al Brasil no hi ha això. Les bicis fan el que volen. I jo, quan 
vaig arribar a Espanya, no en sabia. Ha estat una cosa nova. I, amb el 
temps, ho vaig aprendre.”

“No tens formació en segureta viària per anar en una bici. No et do-
nen ni el més el més important que crec que és el casc. No et donen 
aquesta mena d’eines, només la motxilla i no tens formació. Tu co-
mences, i ja està. A tu no et diuen si tu pots anar amb bicicleta. És 
clar, lògicament, si tu vols treballar, has de saber fer anar la  bicicleta, 
però no et donen una formació. Per exemple, que et diguin ves a l’ofi-
cina i et donarem una xerrada.” 

D’entrada, manifesten que van començar a treballar sense tenir coneixements per fer 
la seva feina en temes com poden ser la normativa viària o la prevenció de riscos. Això 
ens fa constatar la manca de formació que reben per part de les empreses en aquestes 
matèries essencials per a desenvolupar aquesta feina en condicions de seguretat. S’ha 
de tenir en compte pel que fa a la normativa viària que en bona part són persones im-
migrades que venen d’altres realitats i en això recau en gran mesura el seu desconeixe-
ment. En relació a la prevenció dels riscos laborals s’ha de posar un gran èmfasi en la 
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formació en la seguretat viària, tant pel que fa a l’assumpció dels riscos que comporten 
els desplaçaments en jornada al ser l’activitat destacada del seu lloc de treball com en 
les tècniques de conducció segura adaptada als vehicles que majoritàriament utilitzen. 
Posar remei a aquesta deixadesa per part de les empreses té una solució prou evident 
la formació obligatòria a impartir per part de les empreses a totes les persones treballa-
dores abans d’iniciar la seva feina i durant tot el temps que estiguin treballant. Doncs, en 
cap cas l’empresa pot eludir la seva responsabilitat com dissortadament està passant.

D’altra banda, també manifesten que de vegades són víctimes de males maniobres de 
cotxes, autobusos i motos amb els que conviuen al carrer. Aquests consideren que no 
els respecten prou, i això suposa un gran risc per a la seva integritat física. D’aquesta 
manera ho expressen: 

“Crec que és una de les feines més perilloses perquè tu vas enmig de 
cotxes, de busos, de taxis i a  vegades no et respecten.” 

“És clar, sempre estàs exposat a tot allà. O sigui, quan estàs amb l a bi-
cicleta, és increïble perquè has d’estar pendent, jo crec que fins i tot has 
d’estar més pendent que a diferència d’anar amb moto, perquè és que 
se’t travessen, sobretot els escúters. Em sembla que és superperillós.”

Així doncs, les condicions del trànsit en relació a tercers vehicles és un altre element que 
combinat amb la resta de factors de risc empitjora la seguretat d’aquestes persones.

Per descomptat aquest risc d’accident augmenta quan les condicions meteorològi-
ques són adverses, en especial, els dies de pluja i així ho manifesten, però, també per 
altres elements relacionats amb l’estat de la calçada.

“Quan està plovent i vas amb bici amb el terra mullat sempre passen 
accidents.” 

“Fa uns anys vaig tenir un accident treballant amb la  moto amb  plu-
ja i en aquell moment vaig dir: “No hi ha cap seguretat treballant 
amb moto sota la pluja.” O amb bicicleta, el que sigui, perquè és real-
ment perillós. És realment perillós.” 

“Van caure quantitat d’amics meus per la quantitat de fulles i pol•len 
que havia tirat a terra. Sí, hi ha riscos.” 

Així mateix, les característiques del servei que ofereix la plataforma fa que el repartidor 
o repartidora hagi d’estar corrent durant tota la jornada de treball si vol guanyar un sou 
digne i això provoca una major inseguretat, tant per la pressió rebuda per haver de fer 
les entregues en el mínim temps possible com per haver de conduir més ràpid.



PREVENIR L’ACCIDENTALITAT LABORAL DE TRÀNSIT ENTRE ELS REPARTIDORS I 
REPARTIDORES DE MENJAR A DOMICILI DE LES PLATAFORMES DIGITALS

14

“Treballes amb pressió per poder d’arribar abans perquè com més 
ràpid fas una entrega, t’arriba la següent comanda. Tanques la co-
manda a l’aplicació i cau la següent.”

“També és una feina en la que tu has d’anar molt de pressa perquè, 
si no fas 4 comandes en una hora, no faràs els 10 euros. Aleshores, cal 
estar corrent.” 

Un altre risc afegit és que per saber on has de fer l’entrega i saber l’itinerari per arri-
bar-hi, quan no coneixes prou bé la zona, t’obliga a buscar la ruta al mòbil i a mirar-lo 
mentre circules. Per tant, és fàcil distreure’s i no parar prou atenció al trànsit. Tal com si 
refereix una persona repartidora:

“Les caigudes que he tingut han estat per ximple, no per culpa d’al-
tres persones. Han estat per estar mirant el mòbil. Perquè moltes ve-
gades has de conduir i has de mirar la ubicació i aleshores… és clar.” 

A tot això s’hi han d’afegir el cansament al anar amb bicicleta, els mals musculars per 
les vibracions, així com el mal d’esquena pel pes de la motxilla. Situacions que poden 
incidir en la possibilitat d’incórrer en un accident viari. A tall d’exemple tenim les se-
güents observacions:

“Però crec que, a la llarga, té incidència, perquè el fet que vagis amb 
bicicleta tot el dia, bé, estem parlant de les vibracions… perquè, amb 
la bicicleta, lògicament… circules, circules, puges, baixes, això de les 
qüestions de les vibracions…”

“En realitat, tens tot el cos cansat perquè estàs tot el dia pedalejant. 
També l’esquena, sí, et fa mal una mica perquè estàs tot el dia amb 
la motxilla i, per més que no vulguis, sempre portes pes i el pes fa que 
la columna s’esforci…” 

En l’informe s’explica que en el cas que el repartidor o repartidora pateixi una caiguda, 
una lesió o una malaltia que li impossibiliti treballar, si no té cap assegurança privada 
això li suposarà no tenir ingressos dins del període en què no pot treballar. Això pot pro-
vocar que es forci el retorn a la feina essent un risc afegit si no s’està del tot recuperat.

Finalment cal tornar a subratllar que les condicions de treball que caracteritzen aques-
ta feina provoquen una situació d’estrès constant. Aquest estrès està provocat per una 
combinació de diversos elements de pressió que recauen sobre la persona treballado-
ra. Tals com són: El neguit d’aconseguir serveis, la insistència de la plataforma imposant 
obligacions de temps i d’activitat. A més hi ha la pressió de ser ben puntuat pel client 
o clienta atès que les males puntuacions farien reduir la possibilitat d’obtenir serveis i, 
en conseqüència ingressos. 
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Resumint una gran suma de factors que caracteritzen aquesta activitat de repartidors 
i repartidores de menjar a domicili fan de la conducció una activitat de molt risc. Tot 
seguit fem una primera recopilació d’aquells factor que incideixen tant a l’hora de pro-
vocar un accident i com poden agreujar les seves conseqüències:

 La manca de formació en seguretat vial adequada al tipus de vehicle i a les circum-
stàncies del lloc de feina.

 La manca d’elements de seguretat i protecció:
- Casc.
- Armilla reflectant.
- Roba amb reforç de protecció als genolls i colzes.
- Faixa lumbar.
- Botes i guants.

 Les condicions del vehicle i el seu manteniment. Estat dels frens, inflat de les rodes, 
llums.

 Elevada velocitat per complir amb els horaris d’entrega i la possible transgressió de 
les normes de circulació per anar més de presa augmentant el risc i la gravetat dels 
accidents.

 Al ser bona part persones estrangeres, sobretot si són nouvinguts, tenen desco-
neixement de les normes bàsiques de circulació i de l’àrea de treball (rutes).

 El tipus de vehicle utilitzat per fer el repartiment són considerats del més vulnera-
bles. La moto, la bicicleta i el patinet.

 La col•locació i subjecció de la càrrega al vehicle.

 Les condicions del trànsit. Principalment la congestió i la interacció amb tercers 
vehicles.

 Postures inadequades en la conducció, vibracions, dolor.

 La meteorologia: precipitacions, vent, onades de calor...

 Les condicions de la via: el paviment, la il•luminació...

 La connectivitat digital constant que pot generar errors i distraccions en la conduc-
ció i més en condicions d’estrès.

 La fatiga, el cansament i la falta de son. A conseqüència de la mateixa activitat i 
l’allargament de jornada.

 L’elevada concentració horària de l’activitat.

 Pressió, neguit, estrès a conseqüència del sistema de retribució, puntuació pena-
lització. Però també per l’absència d’horaris fixes i la dificulta de conciliar la vida 
laboral i amb la personal i familiar.
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5. Què s’ha de fer per reduir la sinistralitat
Per començar s’ha d’assumir que els accidents de trànsit no són una fatalitat enfront 
la qual l’empresa i les persones treballadores no hi poden fer res, ans al contrari, els 
accidents tenen causes relacionades amb les tasques que desenvolupen les persones 
treballadores que generen riscos laborals, per tant, s’han d’avaluar aquests riscos i pla-
nificar l’activitat preventiva.  I, això és responsabilitat de l’empresari i tal com marca la 
normativa, doncs aquest té el deure d’assegurar la seguretat i la salut de les persones 
treballadores. És a dir, s’ha d’instituir una planificació de la seguretat vial, això equival 
a dir, que s’ha d’analitzar les causes dels sinistres i, en conseqüència proposar i dur a 
terme mesures preventives. En tot aquest procés la participació de la representació 
sindical és obligada per a garantir l’eficàcia de les accions preventives atès que és la 
manera efectiva de participar de les persones treballadores. 

Partint de la base que la mateixa organització del treball, tal com hem relatat, és un 
agreujant de les condicions de treball i té com a conseqüència immediata un major risc 
de patir un accident de trànsit és bàsic actuar sobre aquests condicionants. Això vol dir 
actuar sobre el ritme de treball, temps de treball i descans, la càrrega de feina, l’orga-
nització de les rutes i les entregues. I tot això adequat i condicionat a les condicions del 
trànsit, de la via i de la meteorologia

Però al mateix temps caldrà qüestionar-se el sistema de remuneració, de l’assignació 
de comandes, així com de les avaluacions de les entregues. Doncs, tal com hem anat 
repetint aquests forma d’organització del treball està estretament vinculada a l’elevada 
sinistralitat.
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Així mateix, les persones treballadores han de rebre informació i formació explicita so-
bre com prevenir els riscos, incloent formació pràctica en seguretat viaria i conducció 
segura adequada al vehicle que s’utilitza per a fer el repartiment. La normativa viària 
també ha de ser matèria de formació. Aquesta formació s’ha de rebre Just abans de 
començar la feina i de forma programada i continuada durant tot el període laboral.

En quan al vehicle s’ha de tenir en compte la seguretat activa, és a dir, els elements per 
evitar els accidents mentre es fan els desplaçaments, tals com dur elements reflectants 
que augmentin la visibilitat per part de tercers. Al mateix temps, s’ha de vigilar l’estat 
dels llums, pneumàtics, frens, suspensió i la direcció dels vehicles, etc. I, per això cal 
programar revisions periòdiques dels vehicles a càrrec de l’empresa.

Pel que fa a la seguretat passiva en aquesta tipologia de vehicles utilitzats pels reparti-
dors i repartidores, principalment, es fixaran en els equips de protecció individual que 
haurà de subministrar l’empresa per evitar en primer terme l’accident o reduir-ne les 
conseqüències si aquest es produeix. En concret, el casc i  la roba especial de protecció 
en cas de caigudes. En el cas de deteriorament d’aquests equips de protecció s’haurà 
de reposar per tal de que sempre estigui en condicions òptimes per a la seva funció.

Per tot plegat afirmem que les persones treballadores repartidores de menjars a domi-
cili tenen drets que són obligacions per a l’empresa. El dret a la salut a la feina i el dret a 
la participació en l’elaboració de les mesures de prevenció dels accidents són drets que 
les empreses han de garantir. El primer pas és prendre consciència que es tenen drets 
i organitzar-se col•lectivament per defensar-los comptant amb el suport i l’assessora-
ment del sindicat. D’aquesta manera participar en l’elaboració de les mesures preventi-
ves atès que les persones treballadores que surten cada dia per fer entregues  coneixen 
els riscos i poden saber com es poden prevenir els accidents de trànsit en jornada. 

Així doncs, sense més dilacions podem i hem d’actuar ja per prevenir els accidents de 
trànsit en jornada dels repartidors i repartidores de menjar a domicili que com hem vist 
lluny de reduir-se van a l’alça, el que és una clara confirmació que els coses no s’estan 
fent bé i en això hi ha responsabilitat compartida entre les empreses i les administra-
cions públiques per fer-hi front amb la necessària participació sindical.
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