
 
 

SALUT DELS TREBALLADORS 

Els accidents laborals es disparen a Catalunya 
Els morts a la feina s'incrementen un 76% sense tenir en compte el sinistre de Germanwings 

 
Toni Fuentes 
Divendres, 16 de setembre del 2016  

La reactivació de l'activitat econòmica també ha despertat el problema latent dels accidents de treball. Després 
d'uns anys en què la xifra de ferits i morts va caure amb força a causa de la crisi, la sinistralitat a les empreses 
torna a créixer amb intensitat, molt per sobre del ritme de la millora econòmica. 

A Catalunya, la xifra de morts a la feina s'ha incrementat un 76% en el primer semestre d'aquest any en 
comparació amb el mateix període del 2015. Aquest augment es va registrar sense tenir en compte l'efecte 
distorsionador en l'estadística de les 28 víctimes mortals de l'accident aeri de Germanwings que van ser 
computades com a accidents laborals per tractar-se d'empleats que viatjaven per feina. Si es tenen en compte 
aquests morts, els accidents mortals baixen aquest any un 33%.  

Sense comptar les víctimes de Germanwings, en el primer semestre del 2015 van morir en accidents laborals 17 
persones, per les 30 registrades entre els mesos de gener i juny d'aquest any. Dels morts, 11 es van produir per 
causes traumàtiques, i 19, per causes naturals relacionades amb la feina.  

AUGMENT DE L'11,63% DE TOTS ELS ACCIDENTS 

La xifra total d'accidents laborals va augmentar un 11,63% en el primer semestre i va arribar a 44.806. El principal 
increment es va registrar en els ferits lleus. 

Davant la contundència de les xifres, el departament de Treball ha convocat els agents socials per crear una taula 
sobre sinistralitat laboral juntament amb les mútues i els serveis de prevenció. L'objectiu és estudiar les causes del 
repunt i posar en marxa mesures per frenar-lo, que passen per fer un seguiment especial de 263 empreses que 
tenen 140.000 treballadors en què es produeix una afectació més alta i una reincidència en els accidents, amb 
12.000 casos el 2015. 

"Estem recuperant ocupació però també plagues del passat. La crisi no ha servit per millorar en seguretat a la 
feina. Hi ha coses que no funcionen bé", ha explicat Josep Ginesta, secretari general de Treball. Les mesures se 
centren a reforçar la prevenció laboral i no en les sancions a través de la inspecció, que es produiran si són 
necessàries per incompliments de les empreses, segons ha destacat Ginesta. 

De fet, les actes aixecades per la inspecció en matèria de salut laboral només han començat a augmentar en els 
últims mesos però no el 2015 malgrat l'augment de la sinistralitat registrat ja l'últim exercici.   

Entre les causes del repunt, Ginesta ha citat "la intensificació dels processos productius" al pujar l'activitat amb 
una plantilla reduïda, l'elevada temporalitat en els contractes i la "relaxació en la prevenció a les empreses 
després d'anys de reducció d'activitat o per priorització de costos".  

 


