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1. INTRODUCCIÓ 

En els últims anys ha aparegut una 
major sensibilitat cap al problema de la 
sinistralitat laboral en les societats dels 
països avançats. El fenomen de la 
sinistralitat a la feina representa un 
gran dany individual en la persona que 
ho pateix, un perjudici social en 
l'entorn de la persona sinistrada i, a la 
vegada, un deteriorament econòmic 
perquè suposa l'absència o 
impossibilitat d'exercir un factor 
productiu en la seva activitat.  

És per això que l'estudi de la 
sinistralitat, des d'un punt de vista 
econòmic, és d'una gran importància 
com a complement a altres 
perspectives.  La possible influència que 
poden tenir les variables 
macroeconòmiques a l’accidentalitat 
laboral és un fet contrastat per varis 
autors, ja Kossoris al 1935, va concloure 
que la sinistralitat era pro-cíclica, és a 
dir, evolucionava seguint el cicle 
econòmic.  

Aquesta tendència a afirmar que 
l’accidentalitat segueix un paral·lelisme 
a l’estat econòmic del país pot estar 
entredita quan deixem de parlar en 
números absoluts i parlem d’índexs. 
L’índex d’incidència mesura el numero 
d’accidents per treballador actiu, així 
que la teoria de que quan hi ha 
bonança econòmica augmenten els 
treballadors actius, i per tant la 
probabilitat d’accidentar-se, no ens 
serveix. En aquest estudi s’ha volgut     

 

1. INTRODUCTION 

During the last years it has appeared a 
bigger sensibility to the problem of 
sinister at work in the societies of 
advanced countries. The sinister 
phenomenon at work represents a big 
individual damage in the person who 
suffers it, a social damage in the 
environment of the person who is 
sinister, and at the same time, an 
economic deterioration because this 
supposes the absences or the 
impossibility of exercising a productive 
factor in its activity. 

This is the reason why the study of the 
sinister, from an economic point of 
view, is very important as a 
complement to other perspectives. The 
possible influence that the 
macroeconomic variables can have to 
the working accidental is a contrasted 
fact by some authors, Kossoris in 1935, 
concluded that sinister was pro-cyclic, it 
means, it developed according to the 
economic cycle.     

This tendency to affirm that accidents 
follow a parallelism to the country 
economic state can be in doubt when 
we do not talk about absolute numbers 
and we talk about indexes.  

The impact index measures the number 
of accidents by active worker, so the 
theory that when the economy is 
prosper the active workers increase 
and so the probability of accidents too, 
is not useful. In this study there has 
been the proposal to demonstrate if  
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demostrar si aquesta afirmació és 
certa, sense fer servir dades absolutes, 
sinó índexs i taxes que funcionen per 
variables. 

Aquest treball analitza les dades 
d’accidentalitat i econòmiques dels 
últims trenta anys a l’estat espanyol, i 
intenta trobar els possibles factors que 
han incidit perquè es produeixin 
aquestes tendències.  

L’estudi està estructurat en tres grans 
blocs: 

1- L’estat de l’art:  

En aquesta part s’explica i es fa 
menció a tota la literatura 
consultada per realitzar aquest 
estudi. L’estat de l’art s’ha 
estructurat en tres parts: les 
variables que afecten a la prevenció 
de riscos laborals,  les diferents 
alternatives que donen els països 
per mostrar el seu estat econòmic i 
les conclusions que extreuen els 
diferents autors dels articles 
consultats.  

2- Recollida i anàlisi de dades: 

Aquesta part de l’estudi analitza les 
dades d’accidents laborals i 
econòmiques de l’estat espanyol 
dels últims trenta anys. Per fer-ho 
s’han consultat dades estadístiques 
dels índex d’incidència amb 
referència a l’accidentalitat laboral, 
i les dades del Producte Interior 
Brut i la taxa d’Atur pel que 
respecta a les variables 
macroeconòmiques.  

this statement is true, not using the 
absolute data but using indexes and 
taxes that work by variables. 

This project analyses the accident 
and economic data of the last thirty 
years in the Spanish state, and tries 
to find the possible factors that 
have insisted to produce these 
tendencies. 

 

The project is structured in three 
big blocks:  

1- The state of art: 

In this part it is explained and it is 
mentioned all the consulted 
literature to develop this study. The 
state of art has been structured in 
three parts: the variables that affect 
the prevention of labour risks, the 
different alternatives that countries 
give to show its economic state and 
the conclusions that different 
authors extract from the consulted 
articles.  

2- Data collection and analyses: 

This part of the study analyses the 
data of the accidents at work and 
the economic data of the Spanish 
state from last thirty years.  To do it 
there has been consulted statistics 
data from the impact indexes in 
reference to the work accidents, 
and the data from the Gross 
Domestic Product and the 
unemployment tax related to the 
macroeconomic variables. 



 
 

7 

Els gràfics estan elaborats 
mitjançant el programa Excel en 
funció dels quadres realitzats amb 
la consulta de llibres, bibliografia 
d’autors i webs estadístiques. Tota 
la informació analítica d’aquest 
estudi ha estat publicada per 
organismes oficials. 

Al final d’aquest bloc es 
contraposen gràficament les dues 
variables. Per poder observar amb 
més claredat aquesta comparació 
s’han modificat algunes variables 
entre 10 o 100, ja que l’objectiu 
d’aquest estudi no és examinar les 
dades sinó observar si les dades 
tenen, o no, una tendència 
paral·lela.  

3- Anàlisi dels resultats: 

A l’últim bloc es dona explicació als 
diferents factors d’influència, des 
d’un punt de vista econòmic, que 
hagin pogut aparèixer i ocasionar 
les possibles variacions en els 
índexs d’accidentalitat. Aquestes 
possibles causes estan 
diferenciades en tres apartats: 
factors tecnològics (referents a 
maquinària, innovació...), factors 
socials (augment de productivitat, 
hores extres, formació...)  i factors 
organitzatius (comportament 
oportunista, legislació, 
esdeveniments...). 

L’estudi conclou amb una sèrie de 
propostes de millores als diferents 
factors d’influència, amb l’idea de 
donar suport i millorar les condicions 
laborals a les que estem subjectes.     

The graphics have been elaborated 
with the Excel program according to 
the charts done with the books look 
up, authors bibliography and 
statistics webs.  

At the end of this block there is a 
graphic contraposition of the two 
variables. To observe with bigger 
clarity this comparison there have 
been modified some variable 
between 10 and 100, because the 
main objective of this study is not 
to examine the data but to observe 
if the data has, or not, a parallel 
tendency.    

 

3- Results analyses: 

At the last block there is an 
explanation of the different influent 
factors, from an economic point of 
view, that can have appeared and 
produce the possible variations in 
the accident indexes. These 
possible causes are differentiated in 
three parts: technological factors 
(referring to machines, 
innovation...), social factors 
(productivity increase, extra-hours, 
formation...) and organizational 
factors (opportunist behaviour, 
legislation, events...). 

 

The study finishes with some 
improvement proposals to the 
different influent factors, with the 
idea of giving support and 
improvement to the working 
conditions that we have.     
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar 
les dades estadístiques d’accidents 
laborals i econòmiques de l’estat 
espanyol i veure si existeix un 
paral·lelisme entre l’accidentalitat 
laboral i les variables 
macroeconòmiques.  

És a dir, verificar si en temps de 
bonança d’un país augmenten els 
accidents, i al contrari, que quan aquest 
estat es troba en època de recessió 
econòmica, els accidents també es 
comporten de forma decreixent. 

Sembla un fet evident que aquesta 
afirmació sigui certa, però si ens posem 
a analitzar les diferents causes d’aquest 
comportament, observem que 
existeixen varis factors, no tan 
relacionats amb l’economia sinó amb el 
comportament dels treballadors,  que 
tenen gran incidència en 
l’accidentalitat.  

L’objectiu d’aquest  estudi és trobar els 
factors que ocasionin aquestes 
tendències relacionant-ho amb l’estat 
econòmic en que es trobi el país, i al 
mateix temps, aportar possibles 
millores amb algunes propostes.  

 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIVES 

The objective of this study is to analyse 
the statistic data of working accidents 
and the economic data of the Spanish 
state and see if it exists a parallelism 
between the working accidents and the 
macroeconomic variables. 

It means, to check if in times of 
prosperity in a country, the accidents 
increase, and the other way round, to 
check if when this state is in a recession 
period of time, the accidents also 
behave in a decreasing way.     

It seems an obvious fact that this 
statement is true, but if we analyse the 
different causes of this behaviour, we 
observe that there are different factors, 
not related to the economy but related 
to the employers behaviour, that have 
a big incidence in the accidents.  

 

The objective of this study is to find the 
factors that produce these tendencies 
relating them to the economic state 
where the country is, and at the same 
time, to contribute with possible 
improvements through some 
proposals.  
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3. ESTAT DE L’ART: 
 

3.1 Introducció 

És molt comú dir que l’accidentalitat 
laboral y les variacions en el cicle 
econòmic es comportin de manera 
paral·lela. Existeixen varis motius 
evidents per pensar que aquesta 
afirmació és una realitat. La primera 
que ens ve al cap és que quan 
l’economia creix, baixa la taxa d’aturats 
i creixen les probabilitats d’accidents o 
al sentit invers en èpoques de recessió 
les probabilitats són més baixes al 
haver-hi més població aturada. Aquest 
fet es posa en dubte quan, en lloc de 
parlar de números, parlem d’índexs 
absoluts ja que obtenim les dades en 
percentatges. 

Existeixen articles de diferents països 
que han obtingut conclusions de quins 
podrien ser els motius d’aquest fet,  
basant-se en diferents variables, tant 
d’accidentalitat com econòmiques i 
fent referència a dos models teòrics: els 
factors tecnològics i organitzatius i el 
comportament oportunista. 

Destaco també les variables 
relacionades amb la prevenció de riscos 
laborals i les d’índole econòmica per 
veure quins són els aspectes més 
determinants per arribar a les 
conclusions. 

He volgut estructurar aquest estat de 
l’art en tres grans blocs. En primer lloc 
les variables que afecten a la Prevenció 
de Riscos Laborals, diferenciant els 
tipus d’accidents i els mètodes de 
càlcul. En segon lloc les diferents  

3. THE STATE OF ART: 

3.1 Introduction 

It is common to say that the labour 
accidentally and the variations in the 
economic cycle have a parallel 
behaviour. There are different evident 
reasons to think that this statement is a 
reality. The first one that comes to our 
mind is that when the economy 
increases, the unemployment tax falls 
down and the probabilities of labour 
accidents increases. On the other hand 
during recession periods the 
probabilities of accidents are less 
because there are more unemployed 
people. This fact becomes doubtful 
when, instead of talking about 
numbers, we talk about absolute index 
because we get the information in 
percentages.  

There are articles from different 
countries that have got conclusions 
about which have been the reasons of 
this fact, basing in both accidental and 
economic variables, and referring to 
two theoretical models: technological 
and organizational factors and the 
opportunist behaviour.  

I would like to emphasise the variables 
related to the prevention of labour risks 
and the ones of economic character to 
see which are the more determinant 
aspects and get the conclusions.   

I have structured this state of art in 
three blocks. On one hand there are 
the variables that affect the Prevention 
of labour risks, making distinction 
between the types of accidents and the  
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alternatives que donen els països per 
mostrar el seu estat econòmic. I per 
últim he analitzat les conclusions 
obtingudes segons el model teòric 
utilitzat.  

 

3.2 Variables de prevenció de 
riscos laborals 

En els articles estudiats es citen 
diversos factors relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals. Sens dubte 
el més significatiu és l’índex 
d’incidència  (Arozena i Núñez (2005 i 
2001), Castejón i Crespán (2007) 
i Fabiano el at (1995)). 

 
L'índex d'incidència també es 
podria incloure en l'apartat 
de tècniques estadístiques, ja que 
generalment representa el 
nombre d'accidents produïts per cada 
mil persones exposades. Es 
calcula mitjançant la fórmula:  

 

 

Aquest índex ens és de gran utilitat per 
poder observar el tant per mil de 
treballadors que s'accidenten en un 
període determinat. 

 
A la literatura estudiada s'apliquen les 
variables següents: el numero 
de contractes entre el numero  de 
contractes fixes per any (Castejón 
i Crespán, 2007) per veure el resultat 
del que diuen rotació, una variable  

methodology of calculation.  On second 
hand there are the different 
alternatives that countries give to show 
their economic state. And finally I have 
analysed the conclusions got from the 
theoretical model used.  

 

3.2 Variables of prevention of 
occupational risks 

In the articles studied there are 
different statements related to the 
prevention of labour risks. The more 
meaningful is the impact index 
(Arozena and Núñez (2005 and 2001), 
Castejón and Crespán (2007) and 
Fabiano el at (1995)).    

The impact index could be also included 
in the section of statistical techniques, 
because generally it represents the 
number of accidents produced by every 
thousand people exposed. It is 
calculated through this formula: 

 

 

 

This index is very useful to observe the 
percentage in thousand of employers 
that have accidents in determinate 
periods.  

To the literature studied we have to 
apply the next variables: the number of 
contracts and the number of fix 
contracts by year (Castejón and 
Crespán, 2007) to see the result of 
what people say rotation, a variable      
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que fa veure el moviment de llocs de 
treball ocasionats per l'aparició 
de les empreses de treball temporal. 
Aquest és un factor molt important en 
el nostre estudi que ampliarem en el 
capítol 4. 

Els accidents lleus són els 
considerats més significatius per al 
nostre estudi. Es diferencien 
dels accidents greus o mortals per 
l'anomenat comportament 
oportunista, ja que com 
més greus són les conseqüències 
dels accidents més improbable és 
que el treballador es comporti de 
manera oportunista (Arozena i 
Núñez, 2005). 

 
Els accidents greus i mortals tenen 
gran importància en els articles 
estudiats fora d'Espanya. A la 
Xina l'accidentalitat mortal inclou 
els accidents de trànsit i sobretot els 
accidents produïts un sector molt 
significatiu d'aquest país que són 
les mines de Carbó (Sound et Al 2009 
i Liu et al 2005). Al Regne Unit 
s’analitzen articles que tracten 
els accidents mortals en sectors 
com indústria, construcció, Transport i 
Agricultura (Sound et al 2009 i 
Antonius Tarzagoinis 2005). Aquest úl-
tim és un dels que té l'índex 
d’incidència més alt ja que es 
produeixen pocs accidents però 
molts d'ells tenen una alta gravetat. A 
Itàlia els accidents greus estudiats 
es centren bàsicament en les  activitats 
industrials (Fabiano et al (1995)). 

that makes visible the movement of 
employment places produced by the 
appearance of temporal job 
enterprises. This is a very important 
factor in our study and we will amplify 
in chapter 4.   

 

The minor accidents are considered the 
more significant to our study. They are 
differentiated with the serious or 
mortal accidents by the opportunist 
behaviour, because the more serious 
are the consequences of the accidents 
the less probable is that the employer 
behaves in an opportunist manner 
(Arozena and Núñez, 2005). 

 

The serious and mortal accidents have 
a big importance in the articles studied 
outside Spain. In China the mortal 
accidents include the traffic accidents 
and specially the accidents produced in 
a very significant sector for this country 
that are the Coal mines (Sound and Al 
2009 and Liu and Al 2005). In United 
Kingdom people are analysing articles 
that treat the mortal accidents in 
sectors such as Industry, Building, 
Transport and Agriculture (Sound and 
Al 2009 and Antonius Tarzagoinis 
2005). This last one has the highest 
index of impact because there are few 
accidents but the majority of them 
have a very high seriousness. In Italy 
the serious accidents that have been  
studied are focused basically in the 
industrial activities (Fabiano el at 
(1995)). 



 
 

12 

3.3  Variables macroeconòmiques 
 

La variable econòmica més important 
es el Producte Interior Brut (PIB). És 
molt tractada sobretot als articles 
Espanyols (Arozena i Núñez (2005 i 
2001), Castejón i Crespán (2007) 
i Fabiano el at (1995)).  

El PIB és un indicador econòmic 
que reflecteix la producció total de 
béns i serveis associada a un país 
durant un determinat període de 
temps. 
 
Aquest indicador s'utilitza a nivell 
internacional per valorar 
l'activitat econòmica o riquesa de cada 
país. A mode d'indicador del nivell de 
vida de la població s'empra el PIB 
per càpita, és a dir, el PIB dividit pel 
nombre d'habitants. 
 
Un 
dels matisos més interessants relatius  
al PIB és que reflecteix l'activitat 
interna en el propi país. El càlcul del PIB 
és una tasca força complexa, fins i 
tot podríem dir que subjectiva. 
En funció dels paràmetres 
que incloguem, els resultats podrien 
diferir. 

 

 

En línies generals es sol seguir la 
següent regla per calcular el producte 
interior brut: 
 

     

   3.3 Macroeconomic variables 

 

The most important economic variable 
is the “Gross Domestic Product” (GDP). 
It is very mentioned specially in the 
Spanish articles (Arozena and Núñez 
(2005 and 2001), Castejón and Crespán 
(2007) and Fabiano el at (1995)). 

 

The GDP is an economic indicator that 
reflects the total production of benefits 
and services associated to a country 
during a determinate period of time.  

 

This indicator is used in an international 
level to value the economic activity or 
the richness of every country. The GDP 
is also used as an indicator of the level 
of life of people by capita, it means, the 
GDP by the number of inhabitants.  

 

One of the most interesting 
connotations related to the GDP is that 
reflects the internal activity in the own 
country. The calculation of the PIB is a 
complex task; we could also say that it 
is subjective. Depending on the 
parameters that we include, the results 
could change.  

 

In general terms we use to follow the 
next rule to calculate the “Gross 
Domestic Product”: 
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PIB = C + I + G + (X – M). 

Sent C 
el consum, I els ingressos associats 
al país, G la despesa pública i X i M 
les exportacions i 
importacions respectivament . 

La diferència d’altres articles estrangers 
és que a més d’utilitzar la variable 
macroeconòmica GDP (Gross domestic 
product) que és l’equivalent al nostre 
PIB, també utilitzen el GNP (Gross 
National  Product) ((Sound et Al (2009), 
Liu et al (2005), Antonius Tarzagoinis 
(2005)) que és el nostre Producte 
Nacional Brut (PNB). 

 La diferència del PNB és que reflecteix 
qualsevol activitat desenvolupada a tot 
el món pels residents o 
empreses pertanyents al país en 
qüestió. 

Una altre variable econòmica molt 
rellevant per veure l’estat econòmic 
d’un país es la taxa d’atur  (Arozena i 
Núñez (2005 i 2001), Castejón 
i Crespán (2007)) ja que l’atur és un 
indicador inversament proporcional de 
l’estat de l’economia d’un país. 
Generalment en èpoques d’expansió 
solen haver-hi taxes d’atur baixes i en 
èpoques de recessió les xifres de l’atur 
són més altes. 

En economia es defineix un aturat com 
una persona que pot i vol treballar pel 
salari prevalent del mercat però que no 
troba feina. Aquesta persona és 
considerada una persona desocupada, 
aturada, o en atur.  

 

PIB = C + I + G + (X – M). 

Being C the consumption, I the income 
associated to the country, G the public 
expenditures and X and M the 
exportations and the importations 
respectively. The difference of other 
foreigners articles is that a part of using 
the macroeconomic variable GDP 
(Gross Domestic Product) that is the 
equivalent to what is called in Spain as 
PIB, they also use the GNP (Gross 
Nationa Product) ((Sound et Al (2009), 
Liu et al (2005), Antonius Tarzagoinis 
(2005)) that is our PNB “Producte 
Nacinal Brut”. 

The difference of the GNP is that it 
reflects each activity that has been 
developed around the world by the 
residents or the companies that belong 
to a country in question.  

Another relevant economic variable to 
see the economic status of a country is 
the unemployment tax (Arozena and 
Núñez (2005 and 2001), Castejón and 
crespán (2007) because the 
unemployment is an indicator of the 
economic status of a country. 
Generally, in expansion periods the 
unemployment tax is lower and in 
recession periods the unemployment 
tax is higher.  

In economy an unemployed person is 
defined as someone that can and wants 
to work by a salary which is prevalent in 
the market but that cannot find a job. 
This person is considered as an 
unoccupied person or an unemployed 
person 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia�
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La taxa d'atur és el nombre de 
treballadors aturats dividit entre la 
força laboral civil total o població 
econòmicament activa, la qual inclou 
els empleats i els desocupats. 

A la pràctica, mesurar el nombre de 
treballadors que busquen feina és una 
tasca difícil de realitzar. Dels mètodes 
de mesurament de l'atur n'hi ha 
diversos, i tots tenen esbiaixes 
inherents. Els sistemes diferents fan 
que les comparacions d'estadístiques 
d'atur entre països, especialment 
països amb sistemes diferents, siguin 
difícils d’analitzar. 

 

3.4 Models tècnics 

A la literatura consultada, el fet de que 
la sinistralitat laboral segueix un 
comportament paral·lel a les variacions 
del cicle econòmic està contrastat per 
varis models teòrics. Aquests factors 
podríem dividir-los en dues grans parts: 
els factors tecnològics i organitzatius i 
el comportament oportunista. 

 

3.4.1 Factors tecnològics i 
organitzatius 

Les fluctuacions cícliques de sinistralitat 
es poden produir per canvis tecnològics 
i organitzatius que es donen a les 
empreses quan la demanda s’expandeix 
o es contrau. Això fa que l’augment de 
treball intensifiqui la càrrega a 
l’empleat , sigui a través de 
l’acceleració dels ritmes de treball o de 
l’ampliació del temps de treball  

The unemployment tax is the number 
of unemployed people divided by the 
total civil labour power or economic 
active people, which include the 
employed people and the unemployed 
people. 

In the practice, measuring the number 
of people that are finding a job is a 
difficult task to develop. There are 
different measuring methods of the 
unemployment, and all of them have 
inherent anomalies. The different 
systems make that the comparing 
statistics of unemployment between 
countries, especially countries with 
different systems, could be difficult to 
be analysed.  

        3.4 Technical models 

To the literature consulted, the fact 
that the labour sinister follow a parallel 
behaviour to the variations of the 
economic cycle, it is contrasted by 
various theoretical models. We could 
divide these factors in two parts: the 
technological and organisational factors 
and the opportunist behaviour.  

3.4.1    Technological and 
organisational factors 

The cyclical fluctuations of sinister 
could be produced by technological and 
organisational changes that are 
produced in companies when the 
demand is expanded or is contracted. 
This makes that the increasing of work 
intensify the charge to organisational 
changes that are produced in 
companies when the demand is 
expanded or is contracted.   

http://ca.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3_econ%C3%B2micament_activa�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3_econ%C3%B2micament_activa�
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(Arozena i Núñez (2005 i 2001), Davies 
et al (2009) i  Castejón 
i Crespán (2007)).  

Quan s’accelera el temps de treball, els 
treballadors pateixen més fatiga o 
estrés per la qual cosa s’accidenten 
amb més freqüència . Així mateix 
l’atenció que el treballador pot dedicar-
li a les activitats de prevenció és menor 
quan el ritme de treball és més gran. 
L’ampliació del temps de treball 
provoca conseqüències similars; les 
jornades de treball prolongades 
generen esgotament al treballador i 
això fa que sigui més probable que 
s’accidentin amb més freqüència. Així 
mateix, al romandre més temps al lloc 
de treball, els treballadors estan 
exposats a patir un accident de treball 
durant una jornada més llarga. 

A partir d’això apareix un altre factor 
molt important que és la influència de 
les hores extres. És evident que las 
jornades prolongades són esgotadores i 
produeixen fatiga i efectes perjudicials 
per la salut del treballador. El fet de 
realitzar hores extres ocasiona que el 
treballador vagi en  contra del seu 
rellotge biològic i el trencament del 
cicle actiu, ocasionant fatigues 
cròniques i somnolències excessives 
que fan que el treballador no pugui 
estar en condicions estables per exercir 
la seva professió (Castejón 
i Crespán (2007) i Davies et al (2009)). 

 

 

 (Arozena and Núñez (2005 and 2001), 
Davies and al (2009) and Castejón and 
Crespán (2007)). 

When the working time is accelerated, 
workers experiment more fatigue or 
stress and this produces more accident. 
On the other hand, the dedication that 
a worker can provide to the prevention 
activities is lower when the working 
rhythm is higher. The fact of amplifying 
the labour time has similar 
consequences; the long working day’s 
journey provoke exhaustion to the 
employers and this produces that 
accidents become more frequent. 
When employers stay more time in the 
working place, they are more exposed 
to suffer an accident during a longer 
working journey.  

From this point there is also another 
important factor that has a lot of 
influence which is the “extra-hours”. It 
is obvious that long working journeys 
are exhausting and produce fatigue and 
prejudicial effects to the employer 
health. The fact of working extra hours 
produce that the employer goes against 
his/her biological clock and the cut of 
his/her active cycle, making chronic 
fatigues and excessive sleepiness that 
make that the employer could not be in 
stable conditions to develop his/her 
profession (Castejón 
and Crespán (2007) and Davies et al 
(2009)).  
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Una altre conseqüència de l’augment 
de la producció és que es contracten 
més treballadors que sovint no tindran 
el mateix nivell de formació que els que 
ja estan empleats. En qualsevol cas 
aquests nous treballadors estaran 
menys familiaritzats amb l'equip, la 
maquinària, el sistema de treball, els 
senyals que adverteixen de la presència 
d'anormalitats i els hàbits de treball 
dels seus companys veterans. 
Tot això farà que els "nous" tendeixin a 
accidentar-se més que els “veterans”, 
cosa que contribueix a fer créixer 
l'índex d'incidència.  És un clar 
exemple: (Arozena i Núñez (2005 i 
2001), Davies et al (2009), Castejón 
i Crespán (2007) i Liu et al (2005)).  

Quan arriba la fase d’economia 
recessiva el procés és l'invers: 
s'eliminen les hores extres, 
s'acomiaden els últims que havien 
entrat (que són els que més 
s'accidentaven) i finalment es redueix 
la intensitat del treball ("ara que hi ha 
poca feina podem aprofitar per pintar 
el taller ... "). Tot això contribueix a 
reduir la probabilitat d'accidents i, en 
conseqüència, fa disminuir l'índex 
d'incidència. 

Una altra causa negativa per a la 
prevenció és probablement l'actitud de 
la Seguretat 
Social. Malgrat els quantiosos 
excedents que genera el Règim 
d'Accidents de treball i malalties 
professionals, a penes inverteix en 
prevenció: poc més de l'1% de les 
quotes recaptades per aquest concepte 
(Castejón i Crespán (2007)). 

Another consequence of the increasing 
of production is that the are more 
employers that are taken on that 
usually don not have the same level of 
training that the one which are already 
contracted. This makes that the new 
employers could not be familiarised 
with the equipments, the machines, the 
working system, the signals that 
advertise from any anomaly and the 
working habits in the same way than 
their veteran mates.                                
All this makes that the new employers 
suffer more accidents than the veteran 
employers and all these make the 
accidents index increase. It is a clear 
example: (Arozena i Núñez (2005 i 
2001), Davies et al (2009), Castejón 
i Crespán (2007) i Liu et al (2005)). 

When the recessive period arrive, the 
process is the other way round: extra 
hours are eliminated, last employers 
that arrive to the company are got sack 
(which are the ones that suffer more 
accidents) and finally the working 
intensity is reduced (now that there is 
very little work we can do other tasks, 
for example painting the walls...). All 
these contribute to reduce the 
probability of accidents, so the impact 
index is also reduced.  

Another negative cause to the 
prevention is probably the attitude of 
the Social Security System.  Considering 
the high number of accidents and the 
high number of professional illnesses, 
the system just invest the 1% from the 
quotes that are taken for this reason 
(Castejón i Crespán (2007)). 
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Aquesta política de la Seguretat Social 
espanyola contrasta amb la que és 
habitual en els sistemes públics 
d'assegurament de les contingències 
professionals, que solen declarar com a 
principal objectiu la prevenció dels 
riscos; això comporta la minimització a 
llarg termini dels costos personals i 
econòmics, ja que com més gran sigui 
la dosi de prevenció aplicada, menor 
serà la incidència de sinistres i, per tant, 
menor la pèrdua de salut i el patiment 
associat a ella, així com més petita la 
càrrega econòmica dels danys a 
reparar.  

Així a Alemanya existeixen les 
Berufsgenossenchaften (equivalent a 
les nostres mútues patronals en 
Espanya) les quals declaren a la seva 
pàgina web que la seva principal tasca 
és la prevenció de tots els riscos per a 
la salut. 
L'altra gran deficiència del sistema 
preventiu és el disseny del sistema de 
gestió, que en la pràctica imposa 
barreres insalvables a les petites i 
mitjanes empreses ja que produeix que 
assumeixin la prevenció amb mitjans 
propis, convertint a Espanya en una 
excepció en el context europeu, on la 
majoria dels estats membres han fet 
justament el contrari (Valenzuela, E., 
2004). 
 
Sembla però, que és possible esperar 
alguna millora en el disseny del sistema 
preventiu. En efecte, l'esborrany de 
l’"Estratègia Espanyola de Seguretat i 
Salut en el Treball (2007-2011)" que el 
Govern va presentar als agents socials 
el 20 de octubre de 2006, no només  

This policy of the Spanish Social 
Security System is in contrast with the 
habitual public security system from 
the professional contingency, that 
usually declare as a main objective the 
prevention of risks; this produce the 
minimization in a long term of the 
personal and economic costs, because 
the bigger dose of prevention is 
applied, lower will be the sinister 
impact and then the lack of health and 
the painful related will be lower, in the 
same way that the economic charge 
from the damages to repair will be 
lower.  

In Germany exist the 
“Berufsgenossenchaften” (that are the 
equivalent to our employers mutual in 
Spain) which declare in their web page 
that their main task is the prevention of 
all the risks for the health.  

The other big deficiency of the 
preventive system is the design of the 
processing system, that in the practise 
impose insuperable barriers to the 
small and medium companies because 
this produces that they have to assume 
the preventions with their own means, 
becoming Spain in one exception in the 
Europe context, where the majority of 
the states members have done the 
other way round (Valenzuela, E., 2004).   

It seems that it is possible to see some 
improvement in the design of the 
prevention system. In effect, the draft 
of the “Spanish strategy of the security 
and health at work (2007-2011)” that 
the government presented to the social 
agents the 20th of October in 2006, not  
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inclou una àmplia relació de les 
deficiències del sistema, sinó que 
efectua una sèrie de propostes 
innovadores que apunten cap a la que 
és la bona direcció: admetre que les 
empreses de fins a cinquanta 
treballadors puguin realitzar el pla de 
prevenció, l'avaluació de riscos i la 
planificació d'activitats preventives de 
forma simplificada i que puguin 
subcontractar certes activitats 
preventives amb professionals 
especialitzats; augmentar de sis a 
quinze treballadors el límit superior de 
plantilla perquè l'empresari pugui 
assumir personalment la prevenció; 
augmentar fins a cinquanta 
treballadors l'exempció pràctica de 
l'auditoria si l'empresa gestiona la 
prevenció amb mitjans propis; 
substituir la imposició de sancions per 
una inversió en mesures preventives a 
mínim equivalent; una nova tarifa de 
primes de cotització a la Seguretat 
Social per les contingències d'accidents 
de treball i malalties professionals; 
incloure en totes les futures normes un 
informe d'impacte sobre les PIME; 
definir el marc jurídic dels delegats de 
prevenció territorials i sectorials i altres 
propostes extraordinàriament 
innovadores respecte a la situació 
actual. 

Amb l'objectiu de reduir el risc 
d'accident laboral sorgeix la legislació 
sobre prevenció 
de riscos laborals. A Europa, des de 
l'aprovació el 1989 de la Directiva Marc 
89/381/CEE, la regulació de la 
prevenció de riscos laborals s’ha anat  

only include a high relation of the 
system deficiencies, but also present a 
list of innovative proposals that are 
focused on the right direction: to admit 
that the companies with about fifty 
employers can develop the prevention 
plan, the risks evaluation and the 
planning of preventing activities in a 
simple way and that they can take on 
some preventive activities with 
specialised professionals; increasing 
from six to fifteen the number of 
employers as the top limit of staff to 
make that the businessman can assume 
personally the prevention; increasing to 
fifty employers the practical exempt of 
the auditory if the company administer 
the prevention with their own 
measures; to substitute the imposing of 
penalties by an investment in 
prevention measures to a minimum 
equivalent; a new tax of bonus 
contribution to the Social Security for 
the labour accident contingencies and 
professional illnesses; to include in all 
the future rules a document about the 
impact of “PIME”; to define in the legal  
frame of the delegates in territorial and 
sectorial prevention and other 
proposals extraordinarily innovative 
according to the situation.      

 

With the objective of reducing the 
working accident risks appears the 
legislation about the prevention of 
working risks. In Europe, from the 
approval in 1989 of the Directive Frame 
89/381/CEE, the regulation of the 
working prevention risks has been 
homogenizing between the different            
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homogeneïtzant entre els diferents 
països europeus. Aquesta Directiva 
establia, per primera vegada, un únic 
quadre general de drets i deures de les 
parts implicades en la prevenció de 
riscos laborals. 

 
L'ampliació i renovació de la normativa 
espanyola sobre prevenció de riscos 
laborals 
es va completar amb l'aprovació el 
1995 de la Llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals  (LPRL en endavant). 

 
L'objectiu de la LPRL és la reducció de la 
sinistralitat afavorint la creació 
d’entorns segurs de treball. No obstant 
això, encara que la LPRL pot influir en 
algun grau en 
qüestions relacionades amb la 
preparació dels empleats o amb la 
càrrega de treball, és en la reducció de 
la perillositat objectiva on la Llei actua 
de forma més directa (Arozena i Núñez 
(2001)). 
En efecte, la LPRL té una capacitat molt 
limitada d'influir sobre la preparació de 
la mà d'obra de nova incorporació. La 
flexibilitat que ha adquirit el mercat de 
treball a través de les noves modalitats 
de contractació juntament amb 
l'adopció generalitzada de pràctiques 
de subcontractació per part de les 
empreses ha augmentat 
considerablement la rotació de la mà 
d'obra. Aquesta rotació dificulta 
l'adquisició d'experiència per part dels 
treballadors. 

European countries. This board of 
directions established, for the first 
time, a unique general frame of rights 
and duties from the implicated parts in 
the working prevention risks.  

 

The amplifying and renewal of the 
Spanish regulation about the working 
risks was completed with the approval 
in 1995 of the law 31/1995 of the 
working prevention risks (from now on 
the LPRL). 

 

The objective of the LPRL is to reduce 
the sinister favouring the creation of 
secure working environments. 
Nevertheless, although the LPRL can 
influence in some level in questions 
related to the preparation of the 
employers or to the working charge, is 
in the reduction of the objective 
dangerousness where the law acts in a 
more direct way (Arozena i Núñez 
(2001)). 

In effect, the LPRL has a reduced 
capacity of influence to the preparation 
of the labour hand of new 
incorporation. The flexibility the labour 
market had acquired through the new 
modalities of taking on employers 
together with the generalised adoption 
of practices of subcontracts by the 
companies has increased considerably 
the rotation of the labour hand. This 
rotation produces difficulties in the 
employer’s acquisition of experience.    
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La manca d'experiència juntament amb 
l'escàs incentiu que tenen les empreses 
a formar mà d'obra que, 
previsiblement, romandrà poc temps a 
l'empresa, fa que la 
preparació es ressenti. La regulació del 
mercat de treball i dels contractes 
entre empreses que sustenten aquesta 
situació, excedeixen el marc de 
competències de la LPRL. Així mateix, la 
LPRL té una influència limitada sobre 
algun dels elements del component 
tecnològic i organitzatiu. El ritme i el 
temps de treball venen determinats per 
les necessitats de producció de cada 
moment. El poder de negociació 
(capítol 4.2) dels treballadors podrà 
atenuar en alguna mesura la variació 
excessiva de la càrrega de treball, però 
la LPRL no pot intervenir de forma 
directa sobre l'organització de la 
producció de les empreses. 

 
Es pot afirmar que la LPRL està 
fonamentalment dissenyada per 
inspirar i propiciar els 
canvis estructurals dirigits a constituir 
centres de treball segurs. La normativa 
aborda 
totes les dimensions preventives 
dirigides a dissenyar sistemes de gestió 
i producció que redueixin el risc al 
mínim. És a dir, l'àmbit d'influència de 
la Llei es centra en la reducció de la 
perillositat objectiva. Per tant, l'estudi 
dels efectes de la LPRL sobre la 
perillositat objectiva permetrà 
identificar el canvi estructural de 
seguretat en el treball que la llei ha 
propiciat. 

The lack of experience together with 
the lack of incentives that companies 
have to form labour hand, that 
predictably will be few time in the 
company, produce that the preparation 
become weak. The market regulation 
and the contracts between companies 
that sustain this situation, exceed the 
frame of the LPRL competences. At the 
same time, the LPRL has a limited 
influence above some of the elements 
of the technological and organizational 
component. The rhythm and the 
working time are determined by the 
production needs of each moment. The 
negotiation power (capítol 4.2) of 
workers can attenuate in some manner 
the excessive variation of the working 
charge, but the LPRL cannot take part 
in a direct way above the production of 
the companies’ organisation.      

 

It can be affirmed that the LPRL is 
basically design to inspire and give the 
structural changes managed to build 
secure working centres. The normative 
covers all the preventive dimensions to 
design management and production 
systems that reduce the risks to the 
minimum. It means, the field influence 
of the Law is focused in the reduction 
of the objective dangerousness. So 
that, the study of the LPRL effects 
about the objective dangerousness will 
allow identifying the structural change 
of the security at work that the Law has 
favour.  
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La utilització de l'índex d'incidència com 
a referència o estàndard per controlar 
l'eficàcia de la Llei pot distorsionar 
aquesta valoració si no es descompten 
els efectes que sobre la sinistralitat té 
el nivell d'activitat econòmica. Aquesta 
pot ser la causa per la que en molts 
estudis rellevants en aquest camp 
(Lanoie 1992; Viscusi 1992; Maré i 
PAPPS 2002), no es trobi evidència que 
la introducció de la nova legislació o 
organismes públics encarregats del 
control del compliment de la mateixa 
hagin tingut efectes positius (Arozena i 
Núñez (2001)). 

 
Un altre argument que ens donen a la 
literatura és que les províncies 
econòmicament 
desenvolupades i les ciutats tenen més 
accidents industrials que les zones amb 
menys recursos. Per exemple, segons 
Liu et al (2005), a la Xina 
les estadístiques dels 
accidents industrials nacionals de 
l'any 2003, desvetllen que les 
províncies econòmicament 
desenvolupades 
i les ciutats tenen més accidents 
industrials.  

Shanghai és la primera ciutat, seguida 
per les províncies de Guangdong i 
Zhejiang. Però no són 
aquestes les àrees que tenen la majoria 
dels peatges de la mort dels 
accidents de treball, sinó més aviat les 
de Sichuan i Guizhou. 

 

 

The use of the impact index as 
reference or standard to control the 
efficiency of Law can disturb this 
valuation if we do not discount the a 
effects that above sinister has the level 
of economic activity. This can be the 
reason for that in lots of relevant 
studies in this field (Lanoie 1992; 
Viscusi 1992; Maré i PAPPS 2002), there 
is no evidence that the introduction of 
the new legislation or public organisms 
uncharged of the control of the 
fulfilment of all these, have not had 
positive effects (Arozena i Núñez 
(2001)).  

 

Another argument that they give to the 
literature is that the provinces which 
are economically developed and the 
cities have more accidents that the 
areas with less resources. For example, 
according to Liu et al (2005), in China 
the statistics of the national industrial 
accidents from the year 2003, reveal 
that the provinces which are 
economically developed and the cities 
have more labour accidents.    

 

Shanghai is the first city, followed by 
the provinces of de Guangdong and 
Zhejiang. But these are not the areas 
that have the majority of mortal 
accident, the areas with the majority of 
mortal accidents are Sichuan 
and Guizhou. 
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Això es produeix 
perquè les àrees més desenvolupades  
tenen més aportacions en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball de la 
regió occidental i això ajuda a reduir 
els accidents en gran mesura. Mentre 
que a la regió oriental, incloses 
les províncies de Sichuan i Guizhou, a 
causa de tenir economies menys 
desenvolupades que a les 
zones costaneres, no hi ha mesures de 
seguretat adequades, donant com a 
resultat un nombre de morts més 
elevat.   

A partir d’aquest raonament Antonius 
Tarzagoinis (2005) també menciona 
com a un factor tecnològic rellevant la 
utilització de maquinària obsoleta. 
Aquest tipus de màquines 
defectuoses o obsoletes que 
provoquen una seqüència de fets 
inesperats, finalment produeixen 
un accident. En països i ciutats amb 
menys recursos, degut a la seva baixa 
capacitat econòmica, les inversions de 
seguretat en la maquinària és molt més 
escassa que en països o ciutats amb 
rendes més altes. En països més 
desenvolupats en cicles d’expansió 
econòmica la pràctica més usual és 
contractar personal o allargar els temps 
de la jornada i no s’inverteix en 
maquinària que faria augmentar la 
productivitat de una manera més 
segura. La inversió en maquinària 
produeix beneficis a llarga durada 
degut a la forta inversió inicial, i la 
contractació de personal dona beneficis 
més directes amb l’opció de poder 
desprendre’t d’ells en moments de 
baixa càrrega de treball. 

This is produced because the areas 
which are more developed have 
contributions in the Labour Security 
and Health of the occidental area and 
this helps to reduce the accidents in a 
big way. Meanwhile, in the oriental 
area, included the provinces of Sichuan 
and Guishou, because of having less 
developed economies than the 
coastline areas, there are no adequate 
security measures, giving as a result a 
higher number of deaths.  

 

From this reasoning Antonius 
Tarzagoinis 2005) also mentions as a 
relevant technological factor the using 
of obsolete machines. This type of 
defective and obsolete machines that 
provoke a sequence of non waited acts, 
finally produce an accident. In countries 
and cities with fewer resources, 
because of their few economic 
capacity, the investments of security in 
machines is much more limited than in 
countries or cities with higher incomes. 
In more developed countries, during 
the economical expanded cycles, the 
more usual practice is to take on 
employers or to enlarge the labour 
journey time and there is no 
investment in machines that could 
increase the production in a secure 
way. The investment in machines 
produces benefits in a long term 
because of the huge initial investment, 
and the taking on of employers gives 
direct benefits when there is the option 
of dismissing them in the moments 
when there is no working charge. 
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3.4.2 El comportament 
oportunista 

La teoria alternativa entén que no és la 
sinistralitat "real" la que s'altera amb el 
cicle econòmic sinó que és la 
sinistralitat "declarada" la que varia a 
causa del comportament oportunista 
dels treballadors. És a 
dir, les fluctuacions es poden 
explicar pels canvis en el 
marc d'incentius dels treballadors a 
l’hora de declarar un accident de 
treball. 

El fet de romandre inactiu a causa 
d'una baixa laboral augmenta la 
probabilitat que el treballador perdi la 
seva ocupació, o les possibilitats de 
promoció, de manera que en els 
períodes de baixa desocupació, en què 
el risc de ser acomiadat  és menor, el 
cost de sol·licitar la 
baixa disminueix. Per això en els 
períodes de baixa desocupació, que 
normalment coincideixen amb cicles 
expansius de l’economia, es declaren 
més baixes, independentment del 
que passi amb el nombre d'accidents 
(Arozena i Núñez (2005)). 

Arozena i Núñez (2005) argumenten 
que, atès que la sol·licitud d'una baixa 
laboral augmenta la probabilitat de 
ser acomiadat, durant els períodes de 
creixement econòmic en què 
la probabilitat de ser acomiadats és 
menor, els treballadors tenen un 
major incentiu a 
sol·licitar baixes laborals que en els 
cicles recessius.  

 

       3.4.2   The opportunistic behavior 

The alternative theory understands 
that it is not the “real” sinister the one 
which is altered with the economic 
cycle, it is the “declared” sinister the 
one which vary because of the 
opportunist behaviour of the 
employers.  This means that the 
fluctuations can be explained because 
of the changes in the incentives of the 
employers’ frame when there is an 
accident to declare.  

 

The fact of remaining inactive because 
of a labour leave increases the 
probability that the employer losses his 
or her occupation, or the possibilities of 
promotion, so in the periods of fewer 
occupation, where the risk of been 
dismissed is lower, the cost of asking 
for the leave is reduced. For this 
reason, in the periods with lower 
occupation, that normally coincide with 
the expansive economy cycles, more 
leaves are declared, independently of 
what happens with the number of 
accidents (Arozena and Núñez (2005)). 

Arozena and Núñez (2005) argue that, 
although the asking for a labour leave 
increases the probability of being 
dismissed, during the periods of 
economic growing where the 
probability of being dismissed is lower, 
the employers have a bigger incentive 
of asking for a labour leave than during 
the recessive cycles.      
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Askilden et al (2002) amplia l'anàlisi 
dels costos associats a sol·licitar la 
baixa que demana el 
treballador. Aquesta 
magnitud és molt important a l'hora 
d'estudiar el 
comportament oportunista del 
treballador ja que com més 
petit és aquest cost, es 
sol·licitaran més baixes. 

Els autors observen tres tipus de 
costos quan es sol·licita la baixa.  

El primer dels costos és la renda que el 
treballador deixa de percebre 
quan roman en estat de baixa laboral. 
En els sistemes de compensacions per 
accidents més generosos, els 
treballadors  ocasionaran un 
menor cost per sol·licitar la baixa i per 
tant els índexs d'incidència es 
veuran afectats a la baixa.  

En segon lloc, 
existeixen costos personals 
dels treballadors, com dificultats per a 
la promoció interna o pèrdua de 
millores salarials, que afecten la carrera 
professional.  

Finalment, els autors 
inclouen l'augment de la probabilitat de 
ser acomiadat com a part del 
cost esperat en el moment de 
sol·licitar la baixa. Aquest fet s'utilitza 
normalment per justificar la 
relació entre el cicle econòmic i la 
sinistralitat. D'aquesta manera, una 
millora del poder de negociació 
dels treballadors afavorit per la 
disminució de la desocupació farà 
que el   

Askilden et al (2002) amplify the costs 
analyses associated to asking for the 
labour leave that the employer request. 
This magnitude is very important when 
we study the opportunist behaviour of 
the employer because, the lower is the 
cost, the higher are the labour leave 
requests.  

 

The authors observe three types of 
costs when the labour leave is 
requested.  

The first one of the costs is the incomes 
that the employer will not receive 
when he or she is in labour leave. In the 
systems of compensations of more 
generous accidents, the employers will 
cause lower costs to ask for the labour 
leave so that the impact index will be 
less affected.  

Secondly, there are personal costs of 
the employers, for example, the 
difficulty of the internal promotion or 
the lack of salaries’ improvements that 
affect the professional career.  

 

Finally, the authors include the 
increasing of the probability of being 
dismissed as a part of the waited cost in 
the moment of relation between the 
economic cycle and the sinister.   

By this way, an improvement of the 
negotiation power of the employers 
favoured by the decreasing of the 
unemployment will make that the 
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nombre de baixes declarades augmenti. 
 
Hi ha diversos treballs dedicats a 
determinar empíricament quina de les 
dues propostes teòriques 
preval, Arozena i Núñez (2005) citen la 
relació del cicle econòmic i l'absentisme 
laboral a Noruega. Observen que 
l'alteració dels factors organitzatius, 
més concretament els canvis en la 
composició de la mà d’obra, fan 
augmentar l'índex d'incidència quan el 
cicle econòmic positiu redueix la taxa 
d'atur.  

No obstant això, no creuen que 
l'argument contrari pugui ser aplicat en 
el cas de recessió econòmica. Quan una 
crisi econòmica fa que la taxa d'atur 
augmenti, els autors afirmen que es 
perd l’incentiu a declarar l'accident i 
això és el que redueix els índexs de 
sinistralitat. En aquest cas, els factors 
organitzatius no tenen  cap impacte 
apreciable.  

Segons els autors, a Noruega, l'incentiu 
a declarar un accident es modifica a la 
baixa quan els treballadors perden 
poder de negociació. Per contra, quan 
la taxa d'atur es redueix, els nous 
treballadors amb contractes més 
inestables no declaren els seus 
accidents, compensant la millora de la 
posició negociadora del col·lectiu de 
treballadors. 

 

 

 

number of labour leaves declared will 
increase.  

There are some workers dedicated to 
determine empirically which of the two 
theoretical proposals prevail, Arozena 
and Núñez (2005) quote the relation of 
the economic cycle and the labour 
absenteeism in Norway. They observe 
that the alteration of the organisational 
factors, concretely, the changes in the 
composition of the labour hand, 
increase the impact index when the 
positive economic cycle reduces the 
unemployment tax.  
 

Nevertheless, they do not believe that 
the opposite argument can be applied 
in the case of economic recession. 
When an economic crisis increases the 
unemployment tax, the authors affirm 
that the incentive of declaring an 
accident disappears and this is what 
reduces the sinister index.  

According to the author, in Norway, the 
incentive of declaring an accident is 
reduced when the employers loss their 
negotiation power. By contrast, when 
the unemployment tax is reduced, the 
new employers with a less stable 
labour contract do not declare their 
accidents, compensating the 
improvement of the negotiation 
position of the employers collective.  
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Arozena i Núñez (2005) també citen 
l‘anàlisis de l’impacte del cicle 
econòmic sobre la taxa de 
reincorporació al lloc de treball. La taxa 
de reincorporació mesura el 
percentatge dels treballadors que 
deixen la inactivitat per a reiniciar la 
seva activitat laboral. 

 
Troben que la taxa de reincorporació i 
la taxa d'absentisme es comporten 
cíclicament. En èpoques de bonança 
econòmica la reincorporació al treball 
d’aquells que estan de baixa és menor, 
mentre que el nombre de treballadors 
que deixen de treballar per problemes 
de salut és major. A més, comproven 
que els treballadors que demanen la 
baixa en èpoques de creixement 
econòmic romanen més temps de 
baixa. Això significa que les lesions o 
malalties declarades en temps de 
creixement són menys greus. Aquesta 
"menor gravetat" és, per als autors, 
una prova que hi ha comportament 
oportunista.  

Una lesió lleu és causa suficient per 
sol·licitar la baixa en èpoques de 
creixement mentre que en les èpoques 
de recessió els treballadors només 
declaren les "veritablement" greus. Els 
autors opinen que aquests resultats són 
prova de l'existència d'un problema de 
risc moral encara que no descarten 
l'existència d'alteracions en els factors 
organitzatius perjudicials per al nivell 
de risc laboral. 

 
 

Arozena and Núñez (2005) also quote 
the analysis of the economic cycle 
impact about the reincorporation tax to 
the work place. The reincorporation tax 
measures the percentage of the 
employers that leave the inactivity to 
restart their labour activity.  

 

They find that the reincorporation tax 
and the absenteeism tax have a cycling 
behaviour. In periods of economic 
prosperity the reincorporation to the 
work place of the ones that are in 
labour leave is fewer; meanwhile the 
number of employers that stop working 
because of health problems is higher. In 
addition, they prove that the employers 
who ask for the labour leave in periods 
of economical growing remain more 
time in labour leave. This means that 
the injuries or illnesses declared during 
periods of economic expansion are less 
serious. 

 

A serious injury is an enough cause to 
ask for the labour leave in periods of 
economic expansion meanwhile in 
periods of economic recession the 
employers just declare the ones more 
serious. The authors think that these 
results prove the existence of moral 
risk but they do not reject the existence 
of alterations in the organisational 
factors which are damaging to the level 
of labour risk.  
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Boone i van Ours (2002) comparen els 
resultats que obtenen en estudiar els 
cicles dels accidents lleus i dels 
mortals. En primer lloc, comproven que 
els accidents fatals no es comporten 
cíclicament mentre que els accidents 
lleus si. Aquest resultat els permet 
defensar l'argument de l'existència de 
comportament oportunista entre els 
treballadors europeus. Els autors 
afirmen taxativament que la seguretat 
laboral no canvia cíclicament, és a dir, 
que les fluctuacions cícliques dels 
accidents són exclusivament un 
problema de risc moral. 
 

Arozena i Núñez (2005) arriben a la 
conclusió de que quan es produeix un 
accident lleu el treballador que el 
pateix ha de decidir entre sol·licitar la 
baixa laboral i descansar fins que 
estigui recuperat o continuar treballant 
i patir les conseqüències de l’accident. 
Aquesta elecció està afectada pel cicle 
econòmic, sent la primera opció la més 
escollida en èpoques de bonança 
econòmica. Això fa arribar a la 
conclusió de que els treballadors 
fingeixen lesions que no pateixen, o pel 
contrari, alguns treballadors no 
declaren les seves lesions en èpoques 
de recessió pel risc de perdre el seu lloc 
de treball. 

 

 

 

 

Boone and van Ours (2002) compare 
the results that they obtain from 
studying the cycles of the slight 
accidents and the mortal accidents. On 
the first hand, the prove that the 
mortal accidents do not have a cycling 
behaviour meanwhile the slight 
accidents behave in a cycle. This result 
allows the defence of the argument 
that the opportunist behaviour exists 
between the European employers. The 
authors affirm specifically that the 
labour security do not change in a 
cycle, this means that the cycling 
fluctuations of the accidents are 
exclusively a moral risk problem.  

Arozena and Núñez (2005) arrive to the 
conclusion of that when a slight 
accident happens the employer that 
suffers it has to decide between asking 
for the labour leave and relax until he 
or she has recovered or keep on 
working and suffer the consequences 
of the accident. This election is affected 
by the economic cycle, being the first 
option the one more chosen during the 
expansion economic cycles. This makes 
arriving to the conclusion of that the 
employers pretend being injured when 
they are not injured, or on the other 
hand, some employers do not declare 
their injuries during recessive economic 
cycles because they do not want to 
loose their working place.   
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En altres paraules, alguns 
treballadors poden 
preferir treballar “lesionats” quan el 
risc a perdre el seu treball és elevat, és 
a dir, quan la taxa d'atur és alta. Això 
produeix que només es declarin 
les conseqüències 
dels accidents lleus quan la probabilitat 
de patir una 
penalització, acomiadament 
o pèrdua de promoció és baixa.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In other words, some employers prefer 
to work “injured” when the risk of 
loosing their working place is higher, 
and the unemployment tax is high. This 
produces that employers declare just 
the consequences of the slight 
accidents when the probability of 
suffering a penalisation, being 
dismissed or having a lack of promotion 
is few.      
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3.4.3 Diagram of the state of art 
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4. RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES 
 

4.1 Dades d’accidentalitat 
 

Per analitzar les dades d’accidentalitat s’ha utilitzat dues variables, l’índex d’incidència 
i el període anual des del 1980 fins al 2011.  

 

4.1.1 Índex d’Incidència 
 

Aquest índex ens és de gran utilitat per poder observar el tant per mil de treballadors 
que s'accidenten en un període determinat. No s’ha utilitzat com a variable el nombre 
total de treballadors perquè no és un valor representatiu, només expressa un valor 
absolut que no representa el nombre real d’accidents.  

L’índex d’incidència representa el nombre d'accidents produïts per cada 
mil persones exposades. Es calcula mitjançant la fórmula: 

 

𝐼. 𝐼 =
𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑥 100.000

𝑁º 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠
 

 

Aquest anàlisi de la sinistralitat es realitza principalment mitjançant l'estudi de l'índex 
d’incidència (nombre d'accidents de treball per cada 100.000 treballadors amb les 
contingències professionals cobertes). Això permet relacionar el nombre 
d'accidents de treball amb el nombre de treballadors afiliats amb les 
contingències cobertes, perquè és un sistema més ajustat de seguiment de la 
sinistralitat laboral que les xifres absolutes d'accidents de treball. 

 
Les dades corresponen al col·lectiu de treballadors assalariats amb cobertura de les 
contingències de l’accident de treball i malaltia professional, així com altres 
treballadors autònoms que han optat per la cotització de les contingències. 
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4.1.2 Dades d’accidentalitat per sectors d’activitat 
 

Les dades totals d’accidentalitat estan desglossades pels sectors d’activitats agrari i no 
agrari. Es fa aquesta diferenciació per observar quins són els sectors amb més 
accidentalitat i després poder comparar-los amb les dades econòmiques. Amb aquest 
comparatiu podrem observar si realment es compleix la relació de que els sectors amb 
més activitat econòmica també tenen l’índex d’accidentalitat més alt.   

Quadre 4.1.2.1; Índex d'incidència d'accidents en jornada de treball per sector d’activitat 
Per cent mil treballadors 

    
SECTORS 

Any TOTAL Agrari  No agrari     Indústria      Construcció     Serveis 

1992 6.160,1 2.503,4 6.729,6 10.860,5 12.122,7 3.869,5 

1993 5.460,5 2.426,3 5.931,2 8.871,0 12.893,2 3.650,8 

1994 5.606,6 2.766,7 6.039,3 9.278,4 13.534,4 3.691,7 

1995 6.059,8 3.060,6 6.494,2 9.998,3 15.162,9 3.908,7 

1996 6.191,9 3.112,3 6.626,4 9.951,4 15.870,8 4.120,2 

1997 6.488,2 3.630,1 6.877,8 10.380,9 16.398,8 4.304,3 

1998 6.834,3 3.812,6 7.223,9 10.674,4 17.489,3 4.508,0 

1999 7.437,4 3.790,8 7.876,7 11.557,1 18.794,5 4.881,8 

2000 7.558,4 3.492,6 8.013,2 11.511,6 18.769,8 5.062,9 

2001 7.349,9 3.172,0 7.792,0 11.044,5 18.307,1 4.971,7 

2002 7.057,2 3.039,8 7.467,0 10.516,4 17.315,9 4.842,1 

2003 6.386,7 2.792,3 6.745,5 9.957,4 15.298,6 4.340,3 

2004 6.136,4 2.919,5 6.433,1 10.236,5 13.895,5 4.086,3 

2005 6.011,8 2.944,5 6.273,2 10.174,3 13.498,0 3.952,9 
2006 5.880,1 2.558,1 6.131,9 9.582,0 12.734,6 3.945,3 
2007 5.760,3 2.653,1 5.982,7 9.426,8 12.393,1 3.874,4 
2008 5.069,1 2.653,6 5.236,0 8.379,8 10.684,0 3.587,7 
2009 4.130,7 2.563,4 4.252,7 6.572,9 8.980,4 3.141,4 
2010 3.870,9 2.532,7 3.977,5 6.302,3 8.546,1 2.996,9 
2011 3.440,0 2.706,0   5.725,0 7.360,0 2.692,0 

 

Font: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm�
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A continuació es mostra la resultant gràfica del nostre quadre d’activitats per sectors. 

Gràfica 4.1.2.1; Índex d'incidència d'accidents en jornada de treball per sector d’activitat 
Per cent mil treballadors 
 

 

 

A la gràfica podem observar que els sectors  amb l’índex d’incidència més alts són la 
construcció i la industria.  

També es pot veure que les tendències coincideixen amb grans fets econòmics. A 
simple vista veiem que en el període comprès entre el 1997 i el 2000, anys de bonança 
econòmica degut a l’entrada a la Unió Europea (Antiga Comunitat Econòmica Europea 
(CEE)), els índexs d’accidentalitat són més alts. En canvi, si observem l’actual crisi 
econòmica en la qual estem submergits des de 2007, apareixen els índexs més baixos 
dels últims 20 anys.  
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En la següent gràfica es compara el numero total d’accidents i l’índex d’incidència per 
sectors per observar quin valor es més significatiu. El numero d’accidents està dividit 
per 100 per tindre unes variables més semblants. 

Quadre 4.1.2.2; Comparativa del Índex d'incidència d'accidents en jornada de treball per 
sector d’activitat amb el numero total de treballadors 
 

Any TOTAL ACCIDENTS TOTAL ACCIDENTS 
(/100) 

INDEX INCIDÈNCIA 
TOTAL SECTORS (1) 

1992 628640 6286,4 6.160,1 

1993 534606 5346,06 5.460,5 

1994 542818 5428,18 5.606,6 

1995 599069 5990,69 6.059,8 

1996 622095 6220,95 6.191,9 

1997 677138 6771,38 6.488,2 

1998 753396 7533,96 6.834,3 

1999 869161 8691,61 7.437,4 

2000 932932 9329,32 7.558,4 

2001 946600 9466 7.349,9 

2002 938188 9381,88 7.057,2 

2003 899737 8997,37 6.386,7 

2004 876596 8765,96 6.136,4 

2005 906836 9068,36 6.011,8 

2006 935223 9352,23 5.880,1 

2007 934351 9343,51 5.760,3 

2008 828941 8289,41 5.069,1 

2009 605073 6050,73 4.130,7 

2010 553915 5539,15 3.870,9 

2011 501579 5015,79 3.440,0 
(1) Per cent mil treballadors 

Font: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm 
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A continuació es mostra la resultant gràfica del comparatiu: 

Gràfica 4.1.2.2; Comparativa de l’Índex d'incidència d'accidents en jornada de treball per 
sector d’activitat amb el numero total de treballadors 
 

  

Podem observar que, naturalment, la tendència ha de ser la mateixa. Però si analitzem 
la dada del numero total d’accidents veiem que no resulta significativa, ja que només 
ens parla de la quantitat d’accidents que s’han produït en aquell any però no ens diu la 
quantitat de treballadors actius per període que hi havia. L’índex d’incidència si que 
ens aporta aquesta variable.  

És bastant significatiu que la diferència de les dues variables sigui major en els últims 
12 anys. Amb aquesta gràfica es pot comprovar que el numero total d’accident és una 
dada no significativa pel nostre estudi, per això sempre que parlem d’accidentalitat ho 
farem amb referència a l’índex d’incidència. 
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4.1.3 Dades d’accidentalitat per gravetat 
 

És molt significatiu diferenciar les dades en funció de la gravetat de l’accident . Existeix 
la teoria de que en èpoques de recessió la població té més por a agafar la baixa per no 
perdre el seu lloc de treball, i al contrari, quan hi ha més bonança econòmica acostuma 
a pujar l’índex d’accidentalitat. Aquesta teoria s’anomena “comportament 
oportunista” i només es pot fonamentar en accidents greus ja que es gairebé 
impossible que la població es comporti de manera fingida en aquest tipus d’accident. 

Quadre 4.1.3.1; Índex d'incidència d'accidents en jornada de treball per gravetat 
Per cent mil treballadors 

ANY Índex Incidència TOTAL 
BAIXAS 

Índex Incidència 
LLEUS 

Índex Incidència 
GREUS 

Índex Incidència 
MORTALS 

1980 6.420,0 6.284,8 122,0 13,2 
1981 6.140,0 5.997,1 130,7 12,3 
1982 5.820,0 5.673,3 134,3 12,4 
1983 5.330,0 5.191,4 128,3 10,3 
1984 5.370,0 5.230,2 127,0 12,9 
1985 5.520,0 5.377,2 127,5 15,3 
1986 6.300,0 6.122,8 158,1 19,1 
1987 6.220,0 6.049,7 152,3 18,0 
1988 6.620,0 6.445,4 159,9 14,7 
1989 6.860,0 6.705,6 139,1 15,3 
1990 6.690,0 6.543,9 132,2 13,9 
1991 6.530,0 6.389,9 127,1 13,1 
1992 6.160,0 6.033,6 114,3 12,1 
1993 5.460,0 5.336,5 112,5 11,0 
1994 5.606,0 5.486,1 109,3 10,6 
1995 6.059,0 5.939,9 109,1 10,1 
1996 6.191,0 6.073,7 107,5 9,8 
1997 6.488,0 6.377,1 100,7 10,1 
1998 6.834,0 6.725,7 98,6 9,8 
1999 7.437,0 7.326,8 100,7 9,4 
2000 7.558,4 7.454,9 94,3 9,2 
2001 7.349,9 7.248,1 93,8 8,0 
2002 7.057,2 6.959,5 89,4 8,3 
2003 6.386,7 6.478,6 83,2 7,5 
2004 6.136,4 6.056,0 73,6 6,8 
2005 6.011,8 5.943,1 62,5 6,3 
2006 5.880,1 5.818,8 55,2 6,1 
2007 5.760,3 5.701,7 53,4 5,1 
2008 5.069,1 5.020,6 43,4 5,1 
2009 4.130,7 4.091,8 34,7 4,2 
2010 3.870,9 3.833,5 33,5 3,9 
2011 3.440,0 3.407,0 42,7 3,6 

Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) 



 
 

36 

4.1.3.1 Accidents lleus 
 

La primera gràfica que s’ha volgut exposar és la dels accidents lleus, sense cap dubte és 
la dada més rellevant de l’estudi. 

S’exposa el quadre comparatiu dels últims 31 anys. 

Quadre 4.1.3.2; Comparativa dels índex d'incidència d'accidents lleus en jornada de treball i 
l’índex d’accidents total 
Per cent mil treballadors 

ANY Índex. Incidencia TOTAL 
BAIXAS Índex Incidencia LLEUS 

1980 6.420,0 6.284,8 
1981 6.140,0 5.997,1 
1982 5.820,0 5.673,3 
1983 5.330,0 5.191,4 
1984 5.370,0 5.230,2 
1985 5.520,0 5.377,2 
1986 6.300,0 6.122,8 
1987 6.220,0 6.049,7 
1988 6.620,0 6.445,4 
1989 6.860,0 6.705,6 
1990 6.690,0 6.543,9 
1991 6.530,0 6.389,9 
1992 6.160,0 6.033,6 
1993 5.460,0 5.336,5 
1994 5.606,0 5.486,1 
1995 6.059,0 5.939,9 
1996 6.191,0 6.073,7 
1997 6.488,0 6.377,1 
1998 6.834,0 6.725,7 
1999 7.437,0 7.326,8 
2000 7.558,4 7.454,9 
2001 7.349,9 7.248,1 
2002 7.057,2 6.959,5 
2003 6.386,7 6.478,6 
2004 6.136,4 6.056,0 
2005 6.011,8 5.943,1 
2006 5.880,1 5.818,8 
2007 5.760,3 5.701,7 
2008 5.069,1 5.020,6 
2009 4.130,7 4.091,8 
2010 3.870,9 3.833,5 
2011 3.440,0 3.407,0 

 
Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) 
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Gràfica 4.1.3.2; Comparativa dels índex d'incidència d'accidents lleus en jornada de treball i 
l’índex d’accidents total 
Per cent mil treballadors 

 

 

 

En aquesta gràfica es pot observar que gairebé l’índex total de baixes  coincideix amb 
l’índex d’accidents lleus, això és degut a que el 90% dels accidents amb baixa 
corresponen a aquesta gravetat. Aquesta dada és molt rellevant pel nostre estudi ja 
que quan parlem del comportament oportunista farem referència gairebé a la totalitat 
d’accidents que es pateixen a l’estat. 
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La següent gràfica és una ampliació dels últims 20 anys. Observem que tots dos índex 
són molt semblants i es comporten d’una manera molt similar.  Si ens fixem en l’última 
dècada observem que hi ha una tendència decreixent de l’índex d’accidentalitat molt 
semblant a la que ha sofert l’economia espanyola en aquesta època. 

Gràfica 4.1.3.3; Comparativa dels índex d'incidència d'accidents lleus en jornada de treball i 
l’índex d’accidents total 
Per cent mil treballadors 

 

 

Aparentment els índexs d’accidentalitat coincideixen amb les tendències econòmiques, 
en la darrera part d’aquest estudi es farà la comparativa i es podrà analitzar més a 
fons.  

El més important d’aquesta gràfica és saber que els accidents lleus són la variable més 
representativa a l’hora d’analitzar els factors que han fet que es produeixin els 
accidents.  
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4.1.3.2 Accidents greus i mortals 
 

Afortunadament, els accidents greus i mortals són els que tenen un índex d’incidència 
més baix a l’estat espanyol, però això no vol dir que no siguin representatius. Les dades 
sobre aquest índex ens serviran per observar si la població es comporta de manera 
oportunista ja que en aquest tipus d’accidents no existeix aquest tipus de 
comportament.  
 

Quadre 4.1.3.4; Comparativa de l’ índex d'incidència d'accidents greus  en jornada de treball i 
de l’índex d’accidents mortals 
Per cent mil treballadors 
 

ANY Índex Incidència GREUS Índex Incidència MORTALS 

1980 122,0 13,2 
1981 130,7 12,3 
1982 134,3 12,4 
1983 128,3 10,3 
1984 127,0 12,9 
1985 127,5 15,3 
1986 158,1 19,1 
1987 152,3 18,0 
1988 159,9 14,7 
1989 139,1 15,3 
1990 132,2 13,9 
1991 119,9 12,3 
1992 101,3 10,8 
1993 115,6 11,3 
1994 109,4 10,6 
1995 109,1 10,1 
1996 109,8 10,0 
1997 100,7 10,1 
1998 98,6 9,8 
1999 100,7 9,4 
2000 94,3 9,2 
2001 93,8 8,0 
2002 89,4 8,3 
2003 83,2 7,5 
2004 73,6 6,8 
2005 62,5 6,3 
2006 55,2 6,1 
2007 53,4 5,1 
2008 43,4 5,1 
2009 34,7 4,2 
2010 33,5 3,9 
2011 42,7 3,6 

Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) 
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Gràfica 4.1.3.4; Comparativa de l’ índex d'incidència d'accidents greus  en jornada de treball i 
de l’índex d’accidents mortals 
Per cent mil treballadors 
 

 

En aquesta gràfica ja podem trobar alguna incoherència a la teoria de que 
l’accidentalitat i l’economia segueixen una línea paral·lela. S’observa que als anys 1988 
i 1989 i ha una tendència inversa en els accidents greus i mortals. 

En aquesta època Espanya vivia una bonança econòmica deguda a l’entrada a la Unió 
Europea i a la inversió publica en infraestructures degut a les Olimpíades de Barcelona 
i l’Exposició Universal de Sevilla; en canvi els accidentats greus i mortals fan una 
caiguda. Com s’ha dit abans, els índexs amb aquesta gravetat (encara que siguin 
minoritaris) ens aporten una informació més verídica, ja que no existeix l’anomenat 
comportament oportunista. 

S’observa també una altre incoherència a l’any 2011, mentre els accidents mortals 
continuen en davallada (com la nostra economia), els accidents greus augmenten, la 
qual cosa és una dada significativa per analitzar.  

 

 

 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

160,0 

180,0 

19
80

 
19

81
 

19
82

 
19

83
 

19
84

 
19

85
 

19
86

 
19

87
 

19
88

 
19

89
 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 
20

11
 

Índexs d'accidents greus i mortals  

Ind. Incidència GREUS Ind. Incidència MORTALS 



 
 

41 

4.1.4 Tendències d’accidentalitat 
 

En aquest apartat es comparen tots els graus d’accidentalitat en una mateixa gràfica. 
Degut a que hi ha una diferència molt gran entre les dades d’accidents lleus i els 
accidents mortals i greus, s’han dividit les dades més altes per diferents variables i així 
poder fer la comparativa en un mateixa gràfica.  

Quadre 4.1.3.5; Comparativa dels índex d'incidència d’accidents en jornada laboral en funció 
de la seva gravetat 
Per cent mil treballadors 

ANY Índex Incidència 
TOTAL BAIXAS (1) 

Índex Incidència 
LLEUS (1) 

Índex 
Incidència 
GREUS (2) 

Índex 
Incidència 
MORTALS 

1980 6,42 6,28 12,20 13,19 
1981 6,14 6,00 13,07 12,27 
1982 5,82 5,67 13,43 12,42 
1983 5,33 5,19 12,83 10,33 
1984 5,37 5,23 12,70 12,87 
1985 5,52 5,38 12,75 15,26 
1986 6,30 6,12 15,81 19,10 
1987 6,22 6,05 15,23 18,02 
1988 6,62 6,45 15,99 14,73 
1989 6,86 6,71 13,91 15,27 
1990 6,69 6,54 13,22 13,89 
1991 6,53 6,39 11,99 13,08 
1992 6,16 6,03 10,13 12,14 
1993 5,46 5,34 11,56 11,00 
1994 5,61 5,49 10,94 10,63 
1995 6,06 5,94 10,91 10,07 
1996 6,19 6,07 10,98 9,79 
1997 6,49 6,38 10,07 10,14 
1998 6,83 6,73 9,86 9,75 
1999 7,44 7,33 10,07 9,45 
2000 7,56 7,45 9,43 9,20 
2001 7,35 7,25 9,38 8,00 
2002 7,06 6,96 8,94 8,28 
2003 6,39 6,48 8,32 7,54 
2004 6,14 6,06 7,36 6,81 
2005 6,01 5,94 6,25 6,31 
2006 5,88 5,82 5,52 6,11 
2007 5,76 5,70 5,34 5,14 
2008 5,07 5,02 4,34 5,10 
2009 4,13 4,09 3,47 4,23 
2010 3,87 3,83 3,35 3,87 
2011 3,44 3,41 4,27 3,60 

 
Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) 

(1) Dades dividides per 1000 ; (2)  Dades dividides per 10 
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El resultant del quadre anterior ens dona la següent gràfica. 

Gràfica 4.1.3.5; Comparativa dels índex d'incidència d’accidents en jornada laboral en funció 
de la seva gravetat 
Per cent mil treballadors 
 

 
 
 
Aquesta gràfica ens serveix per poder comparar l’accidentalitat en els tres tipus de gravetat 
diferents. És una gràfica que ens serveix per observar només les tendències que ha tingut 
l’accidentalitat en els últims anys. 
 
El més lògic és que portin una tendència paral·lela, és a dir, que totes pugin i baixin a la 
mateixa vegada. Però veiem que entre els anys 1992 i 1993 es trenca aquest paral·lelisme i hi 
ha una línea inversa entre els accidents greus i mortals. També hauria de portar una tendència 
paral·lela amb l’economia, però això ho veurem en el proper capítol d’aquest estudi.   
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4.2 Dades Econòmiques 
 

Per poder reflectir l’estat econòmic del país  s’han utilitzat les dues variables més 
significatives que mostren la situació en la que es troba l’estat espanyol. Aquestes dues 
variables són el Producte Interior Brut (PIB) i la taxa d’atur.  

 

4.2.1 El Producte Interior Brut 
 

Quan es jutja el bé o malament que va una economia, és natural mirar l'ingrés total 
que guanyen totes les parts d'aquesta economia. Aquesta dada ens la dóna el Producte 
interior brut (PIB). 

El producte interior brut (PIB) és una mesura de dues coses alhora: l’ingrés total dels 
guanys de tots els membres de l'economia i la despesa total en la producció de béns i 
serveis de l'economia. 

La raó per la qual el PIB mesura ambdues coses alhora és que, en el conjunt d’una 
economia, l'ingrés ha de ser igual a la despesa.  

El PIB és el valor al mercat de tots els béns i serveis finals produïts en un país en un 
període de temps donat. Inclou tots els productes generats en l'economia i venuts 
legalment en els mercats.  

Els components del Producte Interior Brut (PIB) són la suma del següent:  

El Consum (C) + La Inversió (I) + Les Compres del Govern o la despesa pública (G) + Les 
Exportacions netes (XN) 

Sent:  

El Consum (C) és la despesa de les famílies en béns i serveis, amb l'excepció de 
compres de nou habitatge. 

La Inversió (I) és la despesa en béns de capital (béns produïts que serveixen per 
generar nous béns), existències i infraestructures, incloent la compra de nou habitatge.  

Les Compres del Govern o la despesa pública en béns i serveis (G) són les despeses en 
béns i serveis pels governs o administracions públiques, tant nacionals com 
autonòmiques i locals (inclou les despeses corrents, sous de funcionaris i despeses 
d'inversió pública). 

Exportacions netes (XN) són el valor de les exportacions menys el valor de les 
importacions. 
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Numèricament es pot expressar en percentatges el quocient entre el PIB de 
l'any menys el PIB de l’any anterior, dividit entre el PIB de l'any anterior (n-1), és a dir: 

Taxa de variació en any n (%) = [(PIB any n - PIB any (n-1) / PIB any (n-1)] x 100. 

Aquesta última variable serà la que utilitzarem per comparar-la amb l’accidentalitat, ja 
que és la mes freqüent per fer comparacions internacionals.  

 

4.2.2 La taxa d’atur 
 

Es coneix com a taxa d'ocupació a la raó entre la població ocupada i la població 
econòmicament activa (que està en condicions de formar part del mercat laboral). 
L'índex més habitual però, és la taxa d'atur (la quantitat de desocupats sobre la 
població econòmicament activa).  

Llavors, es pot definir la taxa d’atur com el quocient entre la població aturada i la 
població activa. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑′𝑎𝑡𝑢𝑟 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

 

 

Per entendre-ho, es podria dir que la taxa d'ocupació permet indicar quin percentatge 
de treballadors tenen efectivament ocupació i la taxa d’atur és el tant per cent restant.   
Per exemple: si la taxa d'ocupació d'un país és del 84%, vol dir que 84 de cada 100 
persones econòmicament actives tenen ocupació. La resta 16 persones, en canvi, estan 
desocupats o en situació d'atur, la taxa d'atur del país, per tant, és del 16%.  

Aquestes estadístiques mai són exactes, ja que es fan mitjançant una enquesta. A 
Espanya es fa servir un registre en les oficines del Servei Públic de Treball Estatal (SEPE, 
antic INEM), obtenint les dades mitjançant l’Enquesta de Població Activa (EPA).   

La EPA defineix la població aturada com a persones de 16 o més anys que durant la 
setmana de referència han estat sense treball, disponibles per treballar i buscant 
activament ocupació. Són aturats també els que ja han trobat una feina i estan a 
l'espera d'incorporar-s'hi, sempre que verifiquin les dues primeres condicions. 

L’atur és l’indicador inversament proporcional de l’estat de l’economia d’un país. 
Generalment en èpoques d’expansió solen haver-hi taxes d’atur baixes i en èpoques de 
recessió les xifres de l’atur són més altes. 
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4.2.3 Dades econòmiques per sectors 
 

En aquest apartat es diferencien les dades econòmiques en els tres grans sectors de 
l’estat espanyol: la indústria, la construcció i els serveis. 

En aquesta primera taula es compara la taxa d’atur i el Producte Interior Brut. 

Taula  4.2.1; Comparativa de les variacions per sectors de la taxa d’atur i el Producte Interior 
Brut 
Valors en tant per cent (%) 
 

Any 
Taxa d'Atur (%) Variació en % del Producte Interior Brut (PIB) 

Total Indústria  Construcció Serveis Total Indústria  Construcció Serveis 
1999 15,75 7,51 11,45 9,26 4,75       
2000 13,93 6,77 10,32 8,59 5,05 4,4 5,9 5,1 
2001 10,49 6,04 8,64 6,92 3,65 3,2 8,6 3,6 
2002 11,36 6,92 9,46 7,74 2,7 -0,01 6,3 3 
2003 11,30 7,35 8,98 7,79 3,1 1,2 4,4 3 
2004 10,97 7,15 8,50 7,79 3,27 0,7 5,1 3,8 
2005 9,16 4,68 6,05 5,18 3,61 1,1 5,2 4,3 
2006 8,51 4,25 5,98 5,17 4,02 1,9 4,7 4,5 
2007 8,26 3,99 6,37 5,03 3,57 0,8 2,5 4,8 
2008 11,34 6,22 14,83 6,49 0,86 -2,7 -1,6 2,3 
2009 18,01 5,58 15,09 6,37 -3,7 -13,6 -6,2 -1 
2010 20,06 9,11 23,51 9,68 -0,14 0,9 -6,3 0,5 
2011 21,64 9,77 35,45 12,14 1,7 1,1 -6,8 0,9 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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En aquesta primera gràfica s’observa la comparativa de la taxa d’atur pels tres grans 
sectors. 

Gràfica 4.2.1; Comparativa de les variacions de la taxa d’atur per sectors 
Valors en tant per cent (%) 
 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). 

Podem observar que la taxa d’atur té un comportament invers a l’estat econòmic d’un 
país, això vol dir que en èpoques de bonança econòmica la taxa d’atur tindrà uns 
nivells més baixos. En aquesta gràfica té gran rellevància el sector de la construcció, 
que indica una taxa d’atur molt elevada a partir del 2007; degut a la situació 
econòmica actual el sector de la construcció es troba en una situació molt complicada. 
Clarament ha sigut el sector més perjudicat en el darrers quatre anys, això pot haver 
estat ocasionat degut  a la bombolla immobiliària dels anys 2004 al 2007 que va fer 
que la construcció esdevingués el primer sector econòmic del país. Actualment, en 
canvi, la situació de bonança per aquest sector ha canviat dràsticament. 

En aquest estudi la taxa d’atur, per complir la relació entre economia i accidentalitat, 
hauria de ser un valor invers a l’índex d’incidència.  
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En la gràfica següent es canvia la taxa d’atur per la variable del Producte Interior Brut 
(PIB) en els tres grans sectors. 

Gràfica 4.2.2; Comparativa de les variacions del Producte Interior Brut per sectors 
Valors en tant per cent (%) 
 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). 

El Producte Interior Brut és una variable totalment inversa a la taxa d’atur.  

En aquesta gràfica podem observar quins han sigut els sectors més perjudicats en els 
últims 10 anys. Clarament l’industria té una gran davallada a partir del 2007, fins 
arribar a caure un 13%; en canvi, després torna a viure una forta pujada deguda als 
ajuts rebuts per part de l’Estat Espanyol. La construcció continua caient fins a mínims 
històrics i continua sense poder pujar i sense cap dubte el sector dels serveis és el més 
regular de tots. Aquest últim també ha caigut en els últims 4 anys però la caiguda ha 
estat menys considerable ja que les pujades que experimenta són mes petites. 
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En la gràfica següent es comparen les dues variables, el PIB i la taxa d’atur. 

Gràfica 4.2.3; Comparativa de les variacions per sectors de la taxa d’atur i el Producte 
Interior Brut 
Valors en tant per cent (%) 
 

 
 

Aquí podem observar que la tendència inversa de les dues variables no es compleix en 
tots els sectors, sobretot en els serveis. Observem que durant els primers anys de 
l’ultima  dècada, les variables tenen un comportament paral·lel, això vol dir que encara 
que el sector no tingui un creixement econòmic, la taxa d’atur ha disminuït. Però a 
partir del 2006 comença a complir-se la relació inversa.  El sector industria té un 
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comportament semblant i en canvi el sector de la construcció es l’únic que té un 
comportament totalment invers durant tota la dècada.   

En aquest quadre s’exposa el tant per cent de creixement que ha sofert el Producte 
Interior Brut i la taxa d’atur en els últims 30 anys. 
Aquestes són les dades totals, sense diferenciar per sectors. 
 

Quadre  4.2.4; Comparativa de les variacions  de la taxa d’atur i el Producte Interior Brut 
Valors en tant per cent (%) 
 

Any 
Taxa d'Atur Producte Interior Brut (PIB) 

Total Total 
1980 11,42 2,21 
1981 14,03 -0,13 
1982 15,85 1,25 
1983 17,33 1,77 
1984 20,08 1,78 
1985 21,45 2,32 
1986 20,98 3,25 
1987 20,22 5,55 
1988 19,24 5,09 
1989 17,24 4,83 
1990 16,31 3,78 
1991 18,61 2,55 
1992 18,35 0,93 
1993 22,64 -1,03 
1994 24,12 2,38 
1995 22,90 2,76 
1996 22,08 2,42 
1997 20,61 3,87 
1998 18,61 4,47 
1999 15,75 4,75 
2000 13,93 5,05 
2001 10,49 3,65 
2002 11,36 2,7 
2003 11,30 3,1 
2004 10,97 3,27 
2005 9,16 3,61 
2006 8,51 4,02 
2007 8,26 3,57 
2008 11,34 0,86 
2009 18,01 -3,7 
2010 20,06 -0,14 
2011 21,64 1,7 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). 
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Gràfica  4.2.4; Comparativa de les variacions  de la taxa d’atur i el Producte Interior Brut 
Valors en tant per cent (%) 
 

 

Aquesta gràfica és molt significativa, ens mostra que depenent de la dècada les 
variables es comporten de manera diferent.  

A l’època dels 80 observem (excepte en l’any 1981) que les dues variables es 
comporten de manera totalment paral·lela, un fet atípic que no es repetirà en els 
pròxims anys. Als 90 comencen a tenir un comportament invers tret del 1992 on l’atur 
fa una petita caiguda mentre que el PIB anava caient en picat. A la dècada del 2000 es 
compleix la tendència inversa fins al 2009 on el PIB comença a pujar mentre que la 
taxa d’atur es dispara. Això suposadament és degut a que la davallada havia estat molt 
forta i encara que es recuperi una mica el PIB (de un -3.7% a un -0.14%) la caiguda no 
ha estat tan forta però continua en dades molt dolentes. El mateix succeeix a l’any 
2011 i en canvi l’atur continua en les taxes històriques més altes. Una causa d’aquest 
motiu l’hem pogut observar en les gràfiques anteriors. En funció del sector hi ha una 
davallada més alta. La gran població activa que tenia el país  dins el sector de la 
construcció a principis de la dècada dels 2000 i fins aproximadament el 2007, 
actualment es troba en situació d’atur.  
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4.3 Comparativa de les dades d’accidentalitat i de les dades econòmiques 
 

En aquest quadre es veu la tendència global de l’índex total d’accidents amb la variació 
percentual del Producte Interior Brut. Les dades d’accidentalitat s’han dividit per 1000 
per poder comparar-les en una mateixa  gràfica. 

Quadre  4.3.1; Comparativa de les variacions  del Producte Interior Brut amb l’índex 
d’incidència total d’accidents amb baixa 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

ANY Variació del Producte 
Interior Brut (PIB) % 

Índex Incidència TOTAL 
BAIXAS (per cent mil 

treballadors) (1) 

1980 2,21 6,42 
1981 -0,13 6,14 
1982 1,25 5,82 
1983 1,77 5,33 
1984 1,78 5,37 
1985 2,32 5,52 
1986 3,25 6,30 
1987 5,55 6,22 
1988 5,09 6,62 
1989 4,83 6,86 
1990 3,78 6,69 
1991 2,55 6,53 
1992 0,93 6,16 
1993 -1,03 5,46 
1994 2,38 5,61 
1995 2,76 6,06 
1996 2,42 6,19 
1997 3,87 6,49 
1998 4,47 6,83 
1999 4,75 7,44 
2000 5,05 7,56 
2001 3,65 7,35 
2002 2,7 7,06 
2003 3,1 6,39 
2004 3,27 6,14 
2005 3,61 6,01 
2006 4,02 5,88 
2007 3,57 5,76 
2008 0,86 5,07 
2009 -3,7 4,13 
2010 -0,14 3,87 
2011 1,7 3,44 

Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) i Institut Nacional d’Estadística (INE). 

(1) Dades dividides per 1000   
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Gràfica  4.3.1; Comparativa de les variacions  del Producte Interior Brut amb l’índex 
d’incidència total d’accidents amb baixa 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 

 

 

 

El Producte Interior Brut i l’accidentalitat haurien de tenir un comportament paral·lel. 
Observem que aquesta regla no es compleix en tots els anys i que tampoc és  
proporcional, el PIB té grans puntes i l’accidentalitat es manté més regular. 

En una visió global sembla que es compleix aquesta regla no escrita però si observem 
detingudament comprovem que la tendència és inversa als anys 1982, 1987,1988, 
1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 i 2011.  
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A continuació es compara l’anàlisi invers vers la taxa d’atur. 

Quadre  4.3.2; Comparativa de les variacions  de la taxa d’atur amb l’índex d’incidència total 
d’accidents amb baixa 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

ANY Taxa d'Atur % Índex Incidència TOTAL BAIXAS 
(per cent mil treballadors) (1) 

1980 11,42 6,42 
1981 14,03 6,14 
1982 15,85 5,82 
1983 17,33 5,33 
1984 20,08 5,37 
1985 21,45 5,52 
1986 20,98 6,30 
1987 20,22 6,22 
1988 19,24 6,62 
1989 17,24 6,86 
1990 16,31 6,69 
1991 18,61 6,53 
1992 18,35 6,16 
1993 22,64 5,46 
1994 24,12 5,61 
1995 22,90 6,06 
1996 22,08 6,19 
1997 20,61 6,49 
1998 18,61 6,83 
1999 15,75 7,44 
2000 13,93 7,56 
2001 10,49 7,35 
2002 11,36 7,06 
2003 11,30 6,39 
2004 10,97 6,14 
2005 9,16 6,01 
2006 8,51 5,88 
2007 8,26 5,76 
2008 11,34 5,07 
2009 18,01 4,13 
2010 20,06 3,87 
2011 21,64 3,44 

Font: Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT) i Institut Nacional d’Estadística (INE). 

(1) Dades dividides per 1000 
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Gràfica  4.3.2; Comparativa de les variacions  de la taxa d’atur amb l’índex d’incidència total 
d’accidents amb baixa 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

 

El resultant d’aquesta gràfica hauria de ser que la tendència de l’accidentalitat fos 
inversa a la taxa d’atur. Donant-li un cop d’ull ràpid, sembla que sigui així, però si anem 
analitzant al llarg dels anys, ens adonem que no en tots els casos succeeix. És el cas del 
anys: 1984, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993,1994, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 i 
2007.  

A la gràfica anterior ens trobem que la relació de l’accidentalitat amb el PIB no es 
complia en els anys 1982, 1987,1988, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 i 2011.  

S’observa que les èpoques on no es compleix aquesta relació són bastant semblants, 
encara que no siguin els mateixos anys: principis dels 80, mitjans dels 90 i 
començament dels 2000. 
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Gràfica  4.3.3; Comparativa de les variacions  de la taxa d’atur amb l’índex d’incidència 
d’accidents greus i mortals 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

 

 

En aquesta gràfica es pot veure com la relació entre la taxa d’atur i l’accidentalitat en 
accidents greus o mortals no segueixen cap criteri constant. Només a finals dels anys 
2000 sembla que hi hagi una línia suficientment llarga com per anomenar-la tendència.  

Aparentment, aquests dos índexs evolucionen sense cap relació amb la taxa d’atur. El 
fet de comparar aquest tipus d’accidents ens aporta l’afegit de que en aquests 
accidents no existeix el comportament oportunista, per la qual cosa és un índex molt 
real però tampoc és gaire significatiu ja que només representa el 10% del total 
d’accidents. 

El fet positiu d’aquesta gràfica és observar que a partir de 1987 aquests dos índex han 
anat sempre amb una tendència negativa, és a  dir, han anat baixant des d’un 13% al 
4% aproximat actual. 
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Gràfica  4.3.4; Comparativa de les variacions  del PIB amb l’índex d’incidència d’accidents 
greus i mortals 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

 

Si es comparen els mateixos índexs amb el PIB veiem que té una relació més semblant, 
no té un comportament absolutament paral·lel però en una visió global sí que es 
comporta de manera similar. 

Està clar que els accidents greus i mortals no suposen una dada molt significativa degut 
al poc percentatge que comporta del total, però sí que ens donen la dada de que en 
aquest tipus d’accidents no té gaire influència l’estat econòmic en el que es troba el 
país.  Observant les gràfiques podem dir que en aquest tipus d’accidents s’han produït 
moltes millores ja que des de 1990 els índexs han anat baixant, fet molt positiu. 

A continuació es compararen les dues variables econòmiques en els tres grans sectors 
del país: l’industria, la construcció i els serveis. 
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Gràfica  4.3.5; Comparativa de les variacions  del PIB i la taxa d’atur amb l’índex d’incidència 
d’accidents per sectors 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
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El fet més característic d’aquesta seqüència de gràfiques és que no es troba cap regla 
ni cap norma que relacioni proporcionalment l’accidentalitat amb l’economia. 
L’accidentalitat en funció del sector funciona independentment de que el PIB o l’atur 
creixi més o decreixi menys. Només es veu una proporció semblant i paral·lela amb el 
PIB en els sectors de l’Industria i la Construcció.  

El que també podem dir és que la variable PIB és molt més significativa que la variable 
Atur, pel que fa a relació amb l’accidentalitat. En la variable Atur no podem extreure 
cap relació constant amb els accidents, a cada sector existeix una relació diferent i no 
s’extreu cap conclusió que es repeteixi en els tres grans sectors. 

Amb la variable PIB, la relació entre bonança econòmica i accidents (tret d’algun any) sí 
que marca una tendència més o menys paral·lela i proporcional en els sectors Industria 
i Construcció. Això pot ser degut a que aquests dos sectors, quan comencen a tenir 
molta demanda, necessiten contractar a personal nou per poder donar abast a aquella 
punta de treball. Això fa que s’hagin d’incorporar treballadors de manera ràpida i 
sense la formació i experiència suficient, i tenen més probabilitats de patir un accident 
de treball que altres treballadors més estable i amb mes experiència. També existeix la 
inversió en tecnologia, però no és tan utilitzada pels empresaris ja que, segons ells, és 
una solució a llarga durada que necessita una inversió que trigarà més temps en 
amortitzar.  

El sector Serveis funciona diferent, inclou subsectors com  transports, comunicacions, 
turisme i sobretot els serveis públics (Sanitat, Educació, Atenció a la Dependència...) 
que no tenen tan directament relacionats els beneficis econòmics amb la incorporació 
de mà d’obra.   

Al sector de la construcció  es veu clarament l‘efecte de l’anomenada "bombolla 
immobiliària". Quan va esclatar es va iniciar un retrocés econòmic en tots els aspectes 
de l'economia espanyola. El resultat de l'explosió de la bombolla és una brusca caiguda 
de la demanda i dels preus en el curt termini. Des de setembre de 2007 s'està produint 
que el mercat sigui incapaç d’absorbir la compravenda de l'enorme oferta d'habitatge 
construït disponible. Aquest canvi de cicle immobiliari espanyol hauria tingut lloc per 
factors interns i externs: d'una banda, la falta de liquiditat del sistema financer, 
causada per la crisi de les hipoteques, i de l'altra, pel deteriorament intern de 
l'economia espanyola, la manca de finançament i l'esgotament del model de 
creixement (basat en la construcció).  
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5. ANALISI DELS RESULTATS 
 

Per analitzar els resultats de les dades estadístiques s’han examinat els possibles 
factors d’influència ocasionats en relació a l’estat econòmic en que es trobava l’estat 
espanyol.  

 

5.1 Factors d’influència 
 

Aquets factors s’han diferenciat en tres grans blocs: Tecnològics, Organitzatius i 
Socials.  

 

5.1.1 Factors Tecnològics 
 

5.1.1.1 Baix nivell tecnològic 
 

És una realitat que quan els cicles econòmics són dolents (com el que estem vivint) els 
pressupostos en innovació i en tecnologia siguin els primers que es retallin. La 
tecnologia s'ha convertit en font de progrés econòmic i de productivitat, ja que les 
maneres d'incrementar la producció són les que defineixen l'estructura del sistema 
econòmic.  

La tecnologia ha passat a ser el principal factor de productivitat i instrument 
imprescindible per a la competitivitat i la rendibilitat. 

El fet de tenir una tecnologia avançada repercuteix, no només en la fabricació dels 
productes i en el seu disseny, sinó també en el procés productiu. La tecnologia està 
permetent que l’activitat laboral es desenvolupi en unes condicions més òptimes, 
contribuint a la disminució d'aquelles tasques que requereixen un major esforç mental 
i físic, o risc per a la salut, que són realitzades per robots i màquines especialitzades, 
produint un descens significatiu de l'índex d'accidentalitat laboral. 

La principal causa d’aquestes retallades en inversió tecnològica són els accidents 
produïts per esforços excessius o falsos moviments i els relacionats amb l’ergonomia. 
Segons l’article de Josep M. Calafell “Accidentalitat en la Construcció” (Revista 
CAATEEB, Maig 2011) la deficiència de proteccions col·lectives davant la caiguda de 
persones ha ocasionat el 5% dels accidents mortals i la baixa inversió en renovació del 
material i eines de treball (bastides, arnés, cinturons...) el 4% d’aquests accidents.  
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Relacionats amb l’ergonomia, són molt freqüents els accidents per cadires antigues, 
monitors en estat defectuós que fen malbé la vista o carència d’espai per treballar que 
ens facin adoptar postures inadequades (emmagatzemar documents en llocs 
inaccessibles, taules petites que no ens deixin suficient espai, i si el relacionem amb la 
mà d’obra: carència de material d’acopi, falta d’espai per les eines de treball...). 

 

5.1.1.2 Maquinaria obsoleta  
 

Un altre pressupost que s’acostuma a retallar en èpoques de recessió és la manca 
d’inversió en la maquinària que deixa de funcionar correctament o que no té els 
elements de seguretat instal·lats.  

Sabem que les màquines noves no tenen errors mecànics que causen accidents, però 
amb l'ús es produeixen desgastos que, si no són detectats a temps, originen accidents 
greus, sobretot perquè es produeixen quan els que treballen tenen la confiança de 
creure que el fan amb una màquina en condicions de seguretat. 

Les màquines també envelleixen i més ràpidament del normal, si no se les sotmet a un 
adequat manteniment. 

L'accident més característic és l’atrapada per parts mòbils. La prevenció consisteix en 
dotar la màquina de totes les proteccions necessàries i no efectuar operacions de 
manteniment o reparació amb la màquina en funcionament. 

És freqüent també l'accident, generalment lleu, ocasionat per un defectuós maneig 
d'eines durant la reparació. 

La manca de manteniment adequat és també origen d'accidents. 

A causa de la calor generada en la combustió hi ha parts del motor, fonamentalment el 
col·lector d'escapament, que arriben a una temperatura considerable. Per això, 
qualsevol combustible que entri en contacte començarà a cremar, provocant un 
incendi. Els draps de neteja poden haver estat oblidats. 

La falta de renovació de la maquinària obsoleta causa més fatiga als treballadors que 
condueixen aquestes màquines i causa la pèrdua de reflexos i atenció adequada, 
originant greus accidents.  

L’article “Inversión en maquinaria y crecimiento económico en el largo plazo” de la 
Universitat de Barcelona fonamenta que la taxa de creixement de la maquinària i 
l’estructura del PIB està directament relacionada, per la qual cosa és una evidència que 
en èpoques de recessió les partides d’aquest àmbit siguin les primeres en ser 
retallades. 
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5.1.2 Factors Organitzatius 
 

5.1.2.1 Els treballadors recent incorporats augmenten l’accidentalitat 
 

Tal i com hem vist a les  estadístiques, quan l’economia d’un país creix, baixa la taxa 
d’atur i en conseqüència es contracta personal nou. Aquest fet tan habitual que es 
dona a les empreses quan la demanda s’expandeix, és molt perillós ja que el personal 
contractat no tindrà el mateix nivell de formació que els que ja estan empleats.  

En qualsevol cas aquests nous treballadors estaran menys familiaritzats amb l'equip, la 
maquinària, el sistema de treball, els senyals que adverteixen de la presència 
d'anormalitats i els hàbits de treball dels seus companys veterans. 

Tot això farà que els "nous" tendeixin a accidentar-se més que els “veterans”, cosa que 
contribueix a fer créixer l'índex d'incidència.   

Si ampliem una mica aquesta afirmació podem aprofundir en com influeix l’estat 
econòmic d’una empresa a aquesta part dels treballadors, respecte a l’accidentalitat.  

Aquest fet acostuma a aparèixer en èpoques de bonança econòmica on les empreses 
tenen com a prioritat l’augment de la productivitat. Quan aquestes empreses 
contracten personal nou, no li dediquen el temps suficient per donar-li una formació 
adequada i l’acostumen a donar feines o treballs mes durs i perillosos; això es degut a 
un principi de jerarquia que normalment pateixen les empreses, la gent més 
experimentada o que porta més temps treballant sol tenir feines menys costoses i que 
comporten menys perill. El personal recent incorporat pateix aquestes “regles no 
escrites” i fa que s’accidentin amb mes freqüència.  

A tot això li em de sumar la poca familiarització que tenen amb la maquinària o eines 
de treball i la pressió que pateixen per part de l’empresa, ja que en un estat de 
bonança l’empresa li exigirà una rapida adaptació. Tot això en conjunt farà que aquests 
nous incorporats tinguin una pressió afegida a la resta dels treballadors.  

Segons un estudi recent de la Tresoreria de la Seguretat Social, més del 80% dels nous 
contractes inscrits en els últims anys són temporals i només el 58% dels afiliats té un 
contracte indefinit. Així, la incidència és dues vegades més alta entre els assalariats 
amb contracte temporal que entre els que tenen un contracte indefinit. 

Un altre factor afegit és la manca formativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball en 
l’incorporació al lloc de treball. A Espanya, el 48% dels centres de treball no ofereixen 
informació sobre la seguretat laboral a l'inici del contracte ni quan el treballador canvia 
d'activitat, vers el 32% de la Unió Europea. 
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5.1.2.2 Influència de les hores extres 
 

Un altre indici que ens mostra que l’economia d’un país evoluciona favorablement és 
el fet de que les empreses comencin a allargar les jornades de treball mitjançant les 
anomenades hores extres. 

L’ampliació del temps de treball provoca conseqüències que fan que augmenti 
l’accidentalitat. Les jornades de treball prolongades generen esgotament al treballador 
i això fa que sigui més probable que s’accidentin amb més freqüència. Així mateix, al 
romandre més temps al lloc de treball, els treballadors estan exposats a patir un 
accident de treball durant una jornada més llarga. 

També podem remarcar que les jornades prolongades són esgotadores i produeixen 
fatiga i efectes perjudicials per la salut del treballador. El fet de realitzar hores extres 
ocasiona que el treballador vagi en  contra del seu rellotge biològic i el trencament del 
cicle actiu, ocasionant fatigues cròniques i somnolències excessives que fan que el 
treballador no pugui estar en condicions estables per exercir la seva professió. 

Posem com a exemple el succeït a Argentina amb el autobusos de llargues distàncies. 
Segons l’Institut de Seguretat i Educació Vial (ISEV ), els autobusos urbans i de mitjana i 
llarga distància van participar en el 6,4 per cent del total d'accidents greus de transit 
ocasionat a Argentina. Sembla poc però és una xifra elevada: significa que els 
autobusos i col·lectius van estar involucrats en el voltant de 1.000 accidents greus (és a 
dir, que una persona va resultar ferida amb almenys una fractura) l'any passat. 

Es desconeix quants d'aquests accidents es van produir degut al cansament dels xofers. 
La majoria dels accidents s'atribueixen a un excés de velocitat o a la manca de reacció 
del conductor, però en realitat, darrere de tot això, pot haver fatiga. 

El més inquietant és que la majoria dels xofers de les empreses de llarga distància 
semblen treballar en excés. El Ministeri de Treball del país ha reconegut que hi han 
moltes  companyies que estan fent treballar als seus xofers per moltes més hores de 
les 12 que estableix la llei com màxim , i afegeix que totes les empreses que tenen 
itineraris llargs incompleixen les normes. 

Una solució que es donava era que s’implantés un sistema de torns, és a dir, que en 
trajectes de llarga durada hi haguessin com a mínim dos xofers.  Però les empreses de 
transport no semblen estar molt interessats en la idea. "Si s'implementa el sistema de 
torns la massa salarial de les empreses s'incrementarà en un 40 per cent". 

La setmana següent a la ciutat de Dolores, un accident d’autobús va costar 18 vides. 

Es va determinar que el xofer portava conduint més de 6 hores seguides, i treballant 
sense tenir un dia de descans des de feia 12 dies.  
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5.1.2.3 Augment de productivitat igual a augment d’accidentalitat 
 

La productivitat, indicador clau del neoliberalisme econòmic, mesura la producció de 
cada ciutadà per hora treballada. La productivitat és l’element bàsic d'aquesta 
economia globalitzada pel que fa a la capacitat d'invertir en els mercats, ja que indica 
l'ús que es fa del factor treball. 

Amb l’objectiu d’incrementar els seus beneficis les empreses acostumen a accelerar els 
ritmes de treball o imposar treballs a torns. Quan s’accelera el temps de treball, els 
treballadors pateixen més fatiga o estrés, per la qual cosa s’accidenten amb més 
freqüència . Així mateix l’atenció que el treballador pot dedicar-li a les activitats de 
prevenció és menor quan el ritme de treball és més gran. 

Segons l'últim informe de la Fundació Europea per la Millora de les Condicions de Vida 
i del Treball, el treball es fa cada vegada més intens, més del 50% dels treballadors 
realitzen la seva tasca a un ritme elevat i amb terminis molt justos determinats cada 
vegada més per les exigències dels client. 

Tots aquests canvis en l'organització del treball tenen una profunda incidència sobre la 
salut en el treball i sobre el benestar en el treball. 

En aquests dos quadres podem comprovar els problemes de salut ocasionats per 
l’elevat ritme de treball i pel fet de treballar en terminis molt justos. 

Quadre 5.1.2.3; Problemes de salut relacionats amb un ritme molt elevat de treball 
Valors en tant per cent (%) 
 

  Mal 
d'esquena Estrès 

Dolors 
musculars en 
coll i espatlles 

Lesions 

Treballar contínuament a un 
ritme elevat 

46 40 35 11 

No treballar mai a un ritme 
elevat 

25 21 15 5 

 

Font: Institut Sindicat de Treball, Ambient i Salut (ISTAS). 
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Quadre 5.1.2.4; Problemes de salut relacionats amb el fet de treballar en terminis molt justos 
Valors en tant per cent (%) 
 

  Mal 
d'esquena Estrès 

Dolors 
musculars en 
coll i espatlles 

Lesions 

Treballar contínuament en 
terminis molt justos 

42 40 31 10 

No treballar mai en terminis 
molt justos 

27 20 17 5 

 

Font: Institut Sindicat de Treball, Ambient i Salut (ISTAS). 

En aquest sentit, s'observa que les malalties considerades emergents, com l'estrès, la 
depressió o l'ansietat, són responsables del 18% dels problemes de salut associats amb 
el treball, una quarta part dels quals implica dues setmanes o més d'absència laboral.  

La seva aparició no es deu tant a l'exposició a un risc específic si no a un conjunt de 
factors: l'organització del treball, les modalitats d'ordenació del temps de treball, les 
relacions jeràrquiques o la fatiga associada al transport.  

Segons “The Lancet”, una revista amb molt prestigi a l’àmbit de la medicina, al torn 
nocturn els accidents són més greus i augmenten a la part final de la setmana laboral, 
el que recolza la idea que poden ser preferibles els sistemes de rotació de torn més 
ràpid. També es suggereix que hi hagi limitacions en el treball nocturn, especialment 
quan hi pugui haver un risc per al públic. Aquest suggeriment té especial rellevància en 
sectors com el transport o l'energia nuclear. 

Altres estudis troben un augment significatiu en la freqüència de les lesions al passar 
del torn de matí al torn de tarda o de nit. Aporten proves clares que la seguretat es 
redueix durant el treball nocturn. La major incidència d'accidents a la nit reflecteix una 
manca d'adaptació dels treballadors al torn de nit. 

Els propis treballadors identifiquen la fatiga com una de les tres primeres causes que 
intervenen en l'aparició dels accidents de treball, sent esmentada per un 17,4% a la IV 
Enquesta Nacional de Condicions de treball. 

Els accidents de trànsit "in itinere" són motiu de preocupació creixent sobretot si a la 
fatiga ocasionada per les condicions de treball se li afegeix el temps emprat en els 
desplaçaments als centres de treball. Gairebé la meitat dels treballadors utilitzen en 
aquests desplaçaments entre 20 i 60 minuts i un 23% més de 60 minuts. 
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5.1.2.4 Nivell de formació, preparació i experiència 
 

El risc que es produeixi un accident està determinat, entre altres, pel nivell de 
preparació, experiència i formació del treballador que desenvolupa les tasques.  

En èpoques de creixement econòmic la incorporació de mà d'obra inexperta a la 
producció, de forma accelerada, és molt habitual. Aquest fet fa que es rebaixi el nivell 
mitjà de preparació de la mà d'obra ocupada. En conseqüència d’això, com més baixi la 
preparació mitjana de la població ocupada, més augmentarà el risc d'accident.  

La magnitud de l’impacte del creixement econòmic sobre el component humà del risc 
depèn en gran mesura de les característiques del mercat de treball. Així, la formació de 
la mà d'obra o la rotació que permeten els nous contractes flexibles, són factors que 
determinen que baixi el grau de preparació mitjana de la mà d'obra ocupada en 
períodes de creixement. 

Segons una enquesta del Ministeri de Treball, el 19,6 % opina que la principal causa 
dels accidents de treball és la retallada en formació i preparació per afrontar un nou 
lloc de treball.  

En aquest quadre comparatiu del sector de la construcció podem observar la 
diferència entre la causa dels accidents del personal qualificats amb el personal sense 
formació.  

Quadre 5.1.2.4.; Comparativa d’accidentalitat dels treballadors amb qualificació 
Valors en tant per cent (%) 

  
TREBALLADOR 

QUALIFICAT DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

PEONS 

CAUSES AÏLLADES MÉS FREQÜENTS % Sobre total de causes 
d'aquesta ocupació 

% Sobre total de causes 
d'aquesta ocupació 

Mètode de treball inexistent o 
inadequat 8,2 9,1 

Absència / deficiència de proteccions 
col·lectives enfront de caiguda de 
persones 

7,8 6,9 

No identificació dels riscos que han 
materialitzat l'accident 4,4 4,3 

Retirada o anul·lació de proteccions o 
dispositius de seguretat crítics 4,1 3,9 

Obertures i forats desprotegits 3,1 3,0 
Formació / informació inadequada 
sobre riscos o mesures preventives 4,1 5,3 

Font: Institut Sindicat de Treball, Ambient i Salut (ISTAS). 
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En el quadre anterior del Sindicat de Treball, Ambient i Salut observem que la 
formació/informació inadequada sobre riscos o mesures preventives és una de les 
causes d’accidentalitat i que el percentatge és més alt en els treballadors que no tenen 
una adequada formació. 

Una altra peça clau per a la supressió d'errors humans, en gran majoria solucionables, 
és l'experiència en el lloc de treball. En èpoques de recessió les empreses opten per 
contractar personal amb menys qualificació i menys experiència degut a que els seu 
cost és més baix.  

Sens dubte, un assalariat amb molts anys de professió en el sector fa que conegui no 
només la realització del seu treball, no cometent errors que poden directament 
suposar un accident, sinó que també és coneixedor d'aquelles habilitats que cal tenir 
per no patir un accident. Parlem de la manera de fer la seva feina, d'organitzar les 
seves eines ... i, principalment en aquest sentit, de les mesures que s'han de prendre 
per no estar sota factors de risc que produeixin un altercat en la salut i higiene del 
treballador.  

Aquests treballadors no només coneixen les mesures que ells mateixos han de 
prendre, tot i que la seva empresa no les faciliti, sinó que exerceixen de "mestres" dels 
nouvinguts al sector. La seva tasca és immesurable, en el sentit estrictament 
professional i d’aprenentatges cap als "alumnes”: dia a dia, de manera directa i 
contínua, mà a mà... Per això podem parlar d'un altre factor estretament relacionat a 
l'experiència: l’antiguitat. 

Pensem en què succeeix en el cas dels treballadors sense experiència. La contractació 
temporal és la que apropa els nous treballadors (sense experiència) al sector. Sovint, 
són els que desenvolupen les tasques més pesades per la seva falta de coneixement 
d’altres tipus d'activitat de més responsabilitat (mobilitat de pes, desplaçaments d'un 
lloc a un altre per organitzar les eines ... i una infinitat de tasques físiques en les que no 
és necessària l’experiència). D’altra banda però, són pocs els professionals experts que 
poden atendre als nous companys de feina, ja que han de dedicar-se a realitzar la seva 
tasca en si. Sovint, els nous treballadors són els que realitzen un cúmul de tasques 
dures, repetitives i en molts casos, altament perilloses a efectes de malalties derivades 
del treball i accidents laborals. 

Això, al costat de la seva inexperiència, la poca formació i falta de coneixements en el 
sector, fa que siguin treballadors altament sinistrats, sent el sector de treballadors més 
castigat pels accidents de treball. 
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5.1.3 Factors Socials 
 

5.1.3.1 El comportament oportunista 
 

Existeix una altra teoria que ens diu que hi ha un alt nivell de baixes laborals 
declarades però no reals.  És a dir, que en funció de com estigui l’estat econòmic de 
l’empresa, el treballador actuarà de manera diferent a l’hora de declarar un accident 
de treball. 

És evident que quan un treballador ocasiona una baixa laboral, augmenten les 
possibilitats de que el treballador perdi la seva ocupació.  

Hi ha decisions que estan afectades pels cicle econòmics que succeeixen. És menor el 
risc de ser acomiadat de la feina en èpoques de  bonança econòmica. Per això sembla 
que els treballadors decideixen sol·licitar més les baixes laborals quan pateixen 
accidents de treball lleus. En canvi, en èpoques de recessió el que succeeix és just el 
contrari, els treballadors no declaren els accidents que pateixen per por de ser 
acomiadats de la seva feina.     

El comportament oportunista només es produirà respecte a accidents de treball de 
tipus lleu. Una mínima lesió pot ser causa suficient com per demanar la baixa laboral 
en èpoques de creixement econòmic. Però en èpoques de recessió econòmica, les 
baixes laborals es demanen més quan els accidents laborals siguin veritablement 
greus. Per tant és molt improbable que un treballador es comporti de manera 
oportunista o que provoqui un accident que li comporti un greu perill per la seva vida.  

Diferents autors comparen els resultats que obtenen dels estudis sobre els cicles dels 
accidents lleus i dels mortals. Han comprovat que els accidents lleus es comporten de 
forma cíclica i els accidents mortals no. Aquests resultats els permet defensar 
l'argument de l'existència de comportament oportunista entre els treballadors. 

En funció dels resultats d’aquests estudis es podria arribar a la conclusió que el 
comportament oportunista és més aviat un problema moral que no pas un problema 
degut a una fluctuació econòmica.   

 

 

 

 

 



 
 

68 

Observem aquest gràfic que ens dona una prova d’aquest comportament en funció del 
tipus d’accident. 

Gràfica  5.1.3.1; Comparativa de les variacions  del PIB amb l’índex d’incidència d’accidents 
lleus i mortals 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) i Institut de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) 

Si observem la tendència entre 1998 i l’any 2000, Espanya es trobava evolucionant 
econòmicament, degut a la massiva  incorporació d’emigració i la fi de la Guerra del 
Golf Pèrsic. La tendència entre el PIB i els accidents de caràcter lleu és paral·lela, però 
en canvi els accidents mortals tenen una tendència inversa. Això és un clar símptoma 
del comportament oportunista. 

Un altra prova d’aquest comportament és la taxa de reincorporació al seu lloc de 
treball. Aquesta taxa de reincorporació mesura el percentatge dels treballadors que 
deixen la inactivitat per a reiniciar la seva activitat laboral.  

Hi han estudis que demostren que les taxes de reincorporació i les taxes d'absentisme 
són cícliques. Quan un estat es troba en situació de creixement econòmic els 
treballadors tenen menys por a perdre el seu lloc de treball i per això allarguen més el 
temps de baixa laboral. En el cas contrari, quan un estat es troba en període de 
recessió econòmica, el treballador tindrà més temor a perdre la seva feina i es 
reincorporarà més aviat al seu lloc de treball 

Per tant,  que l’accidentalitat lleu i la reincorporació laboral es comportin de manera paral·lela 
al cicle econòmic són dos clars símptomes de comportament oportunista. 
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5.1.3.2 Poca inversió i disfuncions en el sistema de la Seguretat Social 
 

Falta d’Inversió 

 

En temps de crisi econòmica global són benvingudes tots les retallades pressupostàries 
que l'administració practiqui, un clar exemple d’aquest factor és el que trobem 
recentment a Espanya, a l’actual crisi econòmica que ens trobem s’han retallat 
partides destinades a Seguretat i Prevenció.   

A penes hi ha una inversió en prevenció de poc més de l’1% tot i que els excedents que 
genera el Règim d'Accidents de treball i malalties professionals són molt quantiosos.  

Cada any veiem reduït el pressupost per a prevenció a les mútues que autoritza el 
Ministeri i amb això es redueixen els recursos amb què es compta en aquests 
departaments de les Mútues per exercir convenientment la seva tasca. 

Si tenim en compte que estudis de rigor han posat de manifest que la quantitat que es 
dedica a la prevenció d’accidents té un retorn del 250%, és evident que les partides 
que s'estan dedicant han de ser considerades insuficients. 

L'última reducció pressupostària, que permet fins a un màxim del 0,5% de les quotes, 
suposa un pas més enllà, fins al punt que algunes Mútues es veuen obligades a 
disminuir el nombre de tècnics dels seus departaments de prevenció i a reubicar a 
alguns d’ells a altres tasques molt diferents per al que van ser contractats i que no 
tenen res a veure amb els coneixements tècnics que posseeixen. 

Aquests fet és molt greu ja que es redueix enormement la important tasca que es 
realitza des d'aquests departaments de prevenció, com la tasca de suport i 
assessorament tècnic dirigit a les petites empreses i treballadors autònoms que són els 
que compten amb menors coneixements i amb menys recursos per abordar la 
prevenció de riscos en les seves empreses i activitats. 

Totes aquestes reduccions d'ajuda tècnica a les petites empreses i treballadors 
autònoms suposa, en última instància, una pitjor gestió preventiva, i per tant, un major 
risc d'accidents i malalties professionals. Amb les dades de sinistralitat laboral del 
nostre país, és una cosa que no ens podem permetre. 
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Disfuncions en el actual Sistema Preventiu  

 

A part de la manca d’inversió, l’actual sistema preventiu espanyol presenta importants 
i serioses disfuncions que arrossega del passat i que li impedeixen augmentar la seva 
eficàcia i combatre l'alta sinistralitat i morbiditat laboral que el país ve suportant.  

Això comporta la minimització a llarg termini dels costos personals i econòmics, ja que 
com més gran sigui la dosi de prevenció aplicada, menor serà la incidència de sinistres 
i, per tant, menor la pèrdua de salut i el patiment associat a ella, així com més petita la 
càrrega econòmica dels danys a reparar.  

Entre les disfuncions més destacades es troba el fet de comptar amb un sistema molt 
car per a les empreses (amb relació als costos dels sistemes europeus), tant per les 
primes que s'abonen per cobrir les contingències, com pel que suposa organitzar la 
prevenció . 

A més, el compliment formal de les obligacions preventives i la delegació en els serveis 
de prevenció i en les gestories, és excessivament burocràtic i complex. 

Per la seva banda el sistema assegurador no presenta la deguda individualització de les 
quotes i la seva gestió està encomanada a entitats singulars en el context europeu: les 
mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
(MATMPSS). 

Molts experts també  assenyalen que "La normativa ha prioritzat l'externalització de la 
prevenció en contra de l'esperit de la Directiva marco de potenciar la prevenció en el si 
mateix de la empresa, de manera que ha crescut un mercat de la prevenció, amb poca 
regulació i control sobre les seves prestacions reals". (Font: article AEPSAL www.riesgos-
laborales.com) 

I recorden que "la coordinació de les administracions amb competències en la matèria 
és molt insuficient".(Font: article AEPSAL www.riesgos-laborales.com) 

També parlen de millorar el sistema de formació dels tècnics de prevenció: "És molt 
deficient, ja que no es pot entendre que un professional de les branques de les 
humanitats pugui esdevenir un titulat universitari de segon cicle, és a dir en un Màster 
d'especialitats tècniques, com la seguretat o la higiene, amb tan sols 60 crèdits, i el 
mateix passa amb un llicenciat de les branques tècniques que amb aquests crèdits pot 
comptar amb un Màster de Psicosociologia aplicada". (Font: article AEPSAL www.riesgos-
laborales.com) 

Aquests experts aposten perquè la Prevenció dels Riscos Laborals es constitueixi en un 
grau i les especialitats preventives es transformin en Màster. 

http://www.riesgos-laborales.com/�
http://www.riesgos-laborales.com/�
http://www.riesgos-laborales.com/�
http://www.riesgos-laborales.com/�
http://www.riesgos-laborales.com/�
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5.1.3.3 Influencia de l’aparició de la L.P.R.L. 
 

Per tal de reduir el risc d’accidentalitat laboral va sorgir la legislació sobre prevenció de 
riscos laborals amb la finalitat d’unificar tota la regulació de la prevenció de riscos 
laborals a nivell europeu. Aquesta legislació establia per primera vegada un quadre 
general únic de drets i deures de les parts implicades en la prevenció de riscos laborals.  

Al 1995 a Espanya s’aprova la llei 31/1995 anomenada Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (LPRL).  

A diferència de lleis anteriors, aquesta nova llei fomenta la reducció de la perillositat 
objectiva en els llocs de treball a través de la prevenció i mitjançant una adequada 
preparació dels empleats.  

Segons un estudi de Imanol Nuñez i Pablo Arocena Castejon, sembla que des que va 
aparèixer la LPRL, els accidents de treball han augmentat menys en les branques de la 
indústria i de la construcció que no pas en els serveis, en l'agricultura i en les indústries 
extractives.  

L'ampliació de la cobertura dels treballadors a través de la nova llei LPRL, ha permes 
que es considerin com a malalties les associades amb els riscos psicosocials en el 
sector serveis. Això ha produït que augmentés l’accidentalitat en el treball del sector 
serveis.  

Aquesta llei ha obligat que determinades malalties psicosocials tinguin una més 
adequada prevenció i d’aquesta manera aquestes malalties són considerades com a 
tals.    

Si pensem, per exemple, en l'actual "mobbing" (pressió psicològica a la feina) que no 
està reconegut com a malaltia professional, un treballador que ho hagués patit amb 
anterioritat al seu reconeixement legal no tindria cap dret a ser compensat. El seu 
incentiu a sol·licitar la baixa és molt petit. Amb la introducció d'un nou marc legal, 
aquest treballador sol·licitarà la baixa i augmentarà el nombre d'accidents. 

També han aparegut les conegudes ETT (empreses de treball temporal). Aquestes 
empreses han disminuït la responsabilitat de l’empresa que subcontracta amb el 
treballador contractat de manera que aquests treballadors realitzin feines més 
precàries i s’accidentin amb més freqüència. Aquest augment d’accidents han fet que 
el sector serveis incrementi la seva accidentalitat respecte als anys previs a la nova llei.   

La nova llei ha afavorit branques d'activitat com la fabricació i la construcció de 
maquinària i el tractament de combustibles, les quals han reduït considerablement el 
nombre de baixes laborals. D’altra banda però, no han millorat tant l’accidentalitat 
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laboral en els sectors de la indústria del calçat i el cuir i en la fabricació d'instruments 
de precisió. 

Per contra, la constatació que la regulació no ha reduït significativament els accidents 
tot i que tampoc és un argument definitiu per afirmar que no ha estat útil. La regulació 
ha aconseguit aclarir el marc legal i laboral de molts treballadors que abans d'aprovar 
desenvolupaven les seves tasques en condicions inacceptables.  

Un altres aspectes negatiu de la LPRL és que la prevenció sobre la preparació de la mà 
d'obra de nova incorporació és limitada. Això juntament amb l’increment en el mercat 
de treball de l’anomenada rotació de la mà d’obra, dificulta l’adquisició d'experiència 
per part dels treballadors. Si a més afegim l’escàs incentiu que tenen les empreses a 
formar la mà d’obra, ja que els nous treballadors previsiblement romandran poc temps 
a l’empresa, ens trobem amb que la preparació per afrontar un nou lloc de treball sigui 
més precària.    

La LPRL no pot controlar la regulació del mercat de treball. A més, té poca influència 
sobre elements de tipus tecnològic i organitzatiu. El ritme i el temps de treball vénen 
determinades per les necessitats de producció de cada moment. El poder de 
negociació dels treballadors podrà atenuar d’alguna manera la variació excessiva de la 
càrrega de treball, però la LPRL no pot intervenir de forma directa sobre l'organització 
de la producció de les empreses. 

Es pot afirmar que la LPRL està fonamentalment dissenyada per inspirar i propiciar els 
canvis estructurals dirigits a constituir centres de treball segurs. La normativa aborda 
totes les dimensions preventives dirigides a dissenyar sistemes de gestió i producció 
que redueixin el risc al mínim. És a dir, l'àmbit d'influència de la Llei es centra en la 
reducció de la perillositat objectiva. Per tant, l'estudi dels efectes de la LPRL sobre la 
perillositat objectiva permetrà identificar el canvi estructural de seguretat en el treball 
que la Llei ha propiciat. 
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5.1.3.4 Sistema de Gestió poc orientat a empreses petites 
 

Un gran problema del sistema preventiu és el disseny del sistema de gestió, que 
imposa barreres a les petites i mitjanes empreses ja que produeix que assumeixin la 
prevenció amb mitjans propis, cosa que les PIMES no poden econòmicament assolir.  

Les dades sobre salut laboral a les PIMES d’Espanya són alarmants. En el cas de les 
malalties, es pot afirmar que el més greu és que no es disposa de xifres fiables relatives 
a malalties professionals.  Entre altres efectes, impedeix fer una aproximació a la 
comparació i valoració de la incidència en empreses petites vers a empreses majors. 
Aquesta debilitat de les fonts d'informació significa, entre altres coses, un obstacle per 
a la modificació de les polítiques de prevenció. 

Sobre accidents, els registres oficials revelen una desigualtat en la distribució 
d'accidents de treball entre empreses segons la grandària. les xifres indiquen que els 
treballadors de les PIMES i les microempreses de menys de 6 treballadors pateixen una 
part proporcionalment alta del total d'accidents registrats. 

D'una banda, en aquestes empreses hi ha un gran percentatge del total d’accidents, 
particularment dels mortals. D'altra banda, el risc d’accident dels treballadors en 
empreses petites és més gran que en les empreses grans.  

La taxa d'accident per treballador, prenent com a referència el total d'accidents de 
treball amb baixa per grandària d'empresa, és més gran per les empreses de 6 a 50 
treballadors que per a les empreses de més de 50. 

Quan es consideren els accidents segons la seva gravetat, la diferència més acusada 
entre dimensions d'empresa és especialment per als accidents greus, però també per 
al total i els lleus.  

La mida d’una empresa implica cert tipus d'organització jeràrquica i de gestió de 
personal que condiciona les relacions laborals internes. Això es pot verificar a partir de 
l'anàlisi de dades d'ocupació registrada segons les dimensions de l'empresa, preses a la 
web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

Aquestes dades permeten observar que: 

• La distribució percentual de treballadors amb contracte temporal a l’empresa 
petita és molt superior a la d'empreses grans; 

• La distribució percentual de treballadors a temps parcial en l'empresa petita és 
molt superior a la de les empreses grans; 

• A l'empresa petita es concentra la major part dels treballadors que cobren un 
salari igual al mínim interprofessional; 
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• La durada mitjana de la jornada laboral és a l'empresa petita superior a la 
jornada de altres empreses més grans;  

• A l'empresa petita hi ha major proporció de treballadors a temps parcial. 

La interpretació conjunta d'aquestes dades indica que en general els treballadors en 
les empreses petites tenen pitjors condicions contractuals i de treball. Això reflecteix 
una debilitat de la negociació en aquestes empreses, únicament el 13 per 100 dels 
treballadors espanyols està emparat pels convenis d'àmbit empresarial signats  a l’any 
1995. 

Aquestes xifres impliquen que la negociació no és pràctica regular a la petita empresa 
espanyola i que els mecanismes de negociació en les empreses petites són molt febles. 

A més, més enllà de l'evolució de la negociació formalitzada en aquells convenis, cal 
suposar que en els últims anys ha hagut un descens efectiu de la pressió negociadora 
en els llocs de treball respecte a les condicions de treball.  Concretament els aspectes 
que afecten a la salut i seguretat podrien ser: l'altíssima taxa d'atur al nostre país, 
l'amenaça de tancament o deslocalització de les empreses, el declivi de l'ocupació, 
l'obertura del mercat de productes i serveis a les pressions de la competència dels 
mercats externs, els efectes de precarització contractual derivat de la reforma 
legislativa del mercat de treball, etc... 

Aquest procés és més clar en la petita empresa, on la precarietat de la contractació és 
més gran. 
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5.1.3.5 Esdeveniments històrics; Naixement de la UE, Boom Econòmic, 
guerra del Golf pèrsic,... 

 

Un altre factor determinant que ha influenciat a l’economia espanyola, i en 
conseqüència a l’accidentalitat, són els grans esdeveniments econòmics soferts durant 
els últims vint anys.  

És evident que existeixen fets externs que influencien a l’economia espanyola; són 
esdeveniments excepcionals i amb molta importància, que han incidit o bé de manera 
favorable o bé de manera negativa al nostre estat. Per exemple, al 1980, la guerra del 
Golf Pèrsic va ocasionar que el preu del barril de petroli es disparés, incidint al PIB que 
va caure fins a un – 0,7 %.  Si observem la gràfica d’accidentalitat, observem que 
l’índex d’incidència de baixes totals també cau. Això és una petita prova de que 
aquests esdeveniments també influeixen a l’accidentalitat, ja que a part de fer-ho en 
l’economia (i en conseqüència a l’accidentalitat pels factors abans mencionats), creen 
una alerta permanent als treballadors i un estat de crispació que fa que els 
treballadors no tinguin la mateixa concentració quan exerceixen les seves tasques. 

Una altra gran crisi de l’economia espanyola ve ser al 1991, amb la signatura del 
Tractat de Maastrich i el conseqüent naixement de la Unió Europea. Aquest tractat  
estava dirigit a la instauració de l'euro com a moneda comuna de la Unió Europea. Les 
principals mesures suposaven el control de la inflació i del dèficit públic establertes en 
el Pacte d'estabilitat i creixement, el que havia de permetre la convergència econòmica 
necessària entre els països de la UE per a la implantació de l'euro. Aquest 
esdeveniment va ocasionar que el PIB espanyol caigués fins al -1,7%. 

Amb el cas invers, l’economia espanyola va evolucionar favorablement  a partir de 
1995, portant una fase expansiva que ha arribat fins a principis del 2008, amb un 
increment mitjà anual del PIB del 3,5%, el que ha constituït el període de creixement 
més alt des de l'entrada de la democràcia al 1975. Les raons que van impulsar aquest 
prolongat període d'auge econòmic van ser bàsicament dos: la incorporació d’Espanya 
a la Unió Monetària i la arribada massiva d’immigrants al 2002.  Aquests dos fets van 
ocasionar que l’índex d’accidentalitat pugés fins a màxims històrics, sobretot per la 
segona causa. 

Majoritàriament els immigrants que venien a Espanya, per la seva alta demanda 
d’ocupació, eren persones amb baixa formació i grans necessitats, aquests dos factors 
(explicats anteriorment), units a l’acceleració del temps de treball i la exigent ràpida 
adaptació al lloc de treball, van ser els grans causants de la majoria dels accidents. 
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En aquesta gràfica es pot observar la coincidència dels esdeveniments històrics amb la 
caiguda o pujada dels índexs d’incidència. 

Gràfica  5.1.3.5; Coincidència dels esdeveniments històrics amb el PIB i índex d’incidència 
d’accident. 
Valors en tant per cent (%)i per cent mil treballadors 
 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) i Institut de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i EL PAIS, martes 24 
de Abril de 2012 
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6. CONCLUSIONS 
 

Després d’haver analitzat, a través de diferents fonts d’informació, les dades 
d’accidentalitat laboral i un cop comparades amb les dades econòmiques, no es pot 
afirmar que el creixement econòmic d’un país sigui l’únic responsable de l’augment 
dels accidents laborals en les fases expansives del seu cicle.  

És cert, que com a tendència general existeix aquest paral·lelisme entre bonança 
econòmica i accidentalitat , però s'han de tenir en compte quines variables ens posem 
a comparar. Quan s'ha comparat el PIB total amb l'índex d'incidència total de baixes, 
s'ha demostrat majoritàriament que sí existeix aquesta relació, però en canvi quan 
canviem la variable econòmica del PIB per la taxa d'atur, ens hauria de sortir una línea 
completament inversa. El resultat no es tan constant, per la qual cosa es demostra que 
no existeix aquesta única relació sinó que hi ha altres factors que també influeixen.   

Una altra prova de que aquesta relació no es una regla matemàtica es veu quan 
comparem les dades en funció de la seva gravetat o del sector econòmic al que 
pertanyen. A la comparativa observem que els accidents greus i mortals no tenen cap 
tipus de relació amb el PIB ni amb la taxa d'atur, per sort, aquests accidents són una 
part molt petita del total d'accidents i no tenen gaire influència en les dades totals. En 
la comparació per sectors, concretament en la industria i en la construcció, i agafant 
com a variable econòmica el PIB, es pot afirmar que existeix una relació paral·lela. Això 
ens demostra que si realment aquesta regla existís, s'hauria de complir en tots els 
sectors i amb totes les variables possibles. 

Es pot arribar a la afirmació de que les variables macroeconòmiques no són les úniques 
responsables de que l'accidentalitat augmenti o disminueixi, sinó que també  
existeixen altres causes que fan que aquestes tendències es modifiquin.  

Durant l'elaboració d'aquest projecte he anat observant que la influència del cicle 
econòmic en la sinistralitat laboral està condicionada per la modificació de determinats 
factors, com per exemple, els nivells de formació professional de la mà d'obra, la seva 
formació preventiva, els sistemes d'organització del treball, els sistemes de 
remuneració... 

Després d'analitzar els diferents aspectes que influeixen en l'accidentalitat laboral, 
podríem dir que el fet que la influència del cicle econòmic en la sinistralitat sigui més o 
menys important depèn de com s'han pres, a l’estat espanyol, certes decisions 
polítiques sobre l’educació i la gestió del mercat de treball, entre altres. 

Per tant, no estem parlant d’un fet matemàtic sinó que depèn, en certa mesura, de les 
decisions que es prenen en determinats moments.    
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7. PROPOSTES 
 

És evident que no es pot donar una solució clara i eficaç al problema de l’accidentalitat 
ocasionada per les variacions dels cicles econòmics, es poden donar diferents 
propostes que podrien ocasionar millores en alguns dels factors que abans hem 
esmentat. 

 

Desenvolupar la investigació científica i tecnològica en matèria de seguretat, estudiar 
intensament el mecanisme, els factors i les mesures de control de diversos accidents 
de treball. 

Baix nivell Tecnològic i maquinària obsoleta 

Millorar les condicions de seguretat de les tècniques i equips, augmentar la funció de 
seguretat d'equips i accessoris, augmentar la inversió en ciència i tecnologia, explorar 
noves tecnologies i la tècnica, desenvolupar nous equips de seguretat i d'instruments 
de prova, millorar la seguretat de la producció i minimitzar el dany a personal en cas 
d'accidents. 

 

Haurien de millorar les condicions en què es produeix la incorporació a la producció de 
la nova mà d'obra. Per exemple, a través de la formació dels treballadors en matèria 
de seguretat laboral abans que es produeixi la incorporació al lloc de treball.   

Els Incorporats augmenten l’accidentalitat 

Aquests programes formatius haurien d’explicar des de conceptes bàsics sobre 
seguretat i salut en el treball (com els factors de risc, les malalties professionals i altres 
patologies) fins a la prevenció pròpiament dita: riscos lligats a les condicions de 
seguretat o l’ambient de treball, la càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral, 
els sistemes elementals de control de riscos, els plans d'emergència i evacuació, i el 
control de la salut dels treballadors. 

En el nivell bàsic de l'activitat preventiva, és de vital importància la promoció dels 
comportaments segurs (ordre, neteja, senyalització ...) i la correcta utilització dels 
equips de treball i protecció, així com el foment de l’ interès i la cooperació dels 
treballadors en l'acció preventiva. 
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Tal i com expliquen els apartats anteriors, una solució a aquests dos factors es la 
implantació de torns de treball que redueixin les llargues jornades a les vuit hores 
obligatòries. El fet de tenir un torn, imposa al treballador no poder exercir al seu lloc 
de treball mes de vuit hores, ja que haurà de deixar-ho en el moment que arribi el seu 
company per fer-li el relleu.  

Influència de les hores extres i augment de la productivitat = augment de 
l’accidentalitat 

El treball a torns (sobretot el nocturn) també comporta una sèrie de conseqüències al 
treballador: com trastorns gastrointestinals, pèrdua de la gana o alteracions en el 
son... per minorar aquests efectes negatius fem un seguit de propostes: 

• Mesures de reducció de la jornada laboral. 
• Participació dels treballadors/es en l'organització dels seus torns (nombre de 

torns, pauses, sistema de rotació, períodes de descans, etc.) i, en general, en 
l'organització d'equips i tasques 

• Possibilitat de flexibilització i adaptació dels torns a les necessitats i 
característiques personals: trasllat dels treballadors/es de més edat a torns de 
dia, flexibilitat en els casos de persones amb càrregues familiars, treballadores 
embarassades, etc. 

• Millores en els serveis: menjador, transport, assistència sanitària. 
• Procurar adaptar les condicions de treball als torns (per climatització i 

il·luminació nocturnes, tenir en compte la menor resistència de l'organisme als 
contaminants durant la nit) 

• Intentar arribar a acords sobre les hores de començament i relleu dels torns en 
funció de les preferències, necessitats i circumstàncies dels treballadors/es 
(tenir en compte que des del punt de vista mèdic, és preferible iniciar el torn de 
matí més tard per tal de no pertorbar la fase final del somni que és la més 
reparadora) 

• Modificar els sistemes de rotació en un sentit nit / tarda / matí que sembla 
preferible al de matí / tarda / nit per l'inconvenient que suposa passar del torn 
de nit al de matí 

• Des del punt de vista mèdic s'aconsella una rotació de cicles 

 

La formació en prevenció ha de proposar avaluar els riscos, adequar les condicions de 
treball (instal·lacions, processos, equips) i dotar els treballadors amb una formació 
teòrica i pràctica suficient. 

Nivell de Formació i experiència 
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 La importància de la formació és que aconsegueix que tota l'empresa, direcció i 
treballadors, s'impliqui en la prevenció de riscos laborals. 

La formació dels treballadors i dels propis empresaris en aquesta matèria és una de les 
claus que permet que la prevenció de riscos laborals sigui una realitat generalitzada en 
les empreses. Aquest tipus d'aprenentatge ha de ser continuat i s'ha d'impartir tant 
amb caràcter previ a la incorporació al lloc de treball com al llarg de la carrera 
professional. 

Es podrà desenvolupar personalment l'activitat de prevenció quan, entre altres 
condicions, es tracti d'una empresa amb treballadors que desenvolupin de forma 
habitual la seva activitat professional en el centre de treball. Els serveis de prevenció 
propis també es constituiran en empreses on els treballadors ho requereixin, en funció 
de la perillositat de l'activitat desenvolupada o de la freqüència/gravetat de la 
sinistralitat a l'empresa. 

Les disciplines que governen la prevenció de riscos són fonamentalment la Medicina 
del Treball, la Seguretat en el Treball, la Higiene en el Treball i l'Ergonomia . Els experts 
en les especialitats esmentades han d'actuar de manera coordinada, en particular pel 
que fa al disseny preventiu dels llocs de treball, a la identificació i avaluació dels riscos, 
als plans de prevenció i als plans de formació dels treballadors. 

La formació en línia és una modalitat que s'adapta perfectament als nous 
requeriments, ja que ofereix un alt grau de flexibilitat i permet que els alumnes es 
marquin el seu propi ritme d'aprenentatge, obligant-los així a responsabilitzar-se del 
seu propi desenvolupament professional. Les noves tecnologies multimèdia i 
l'aprenentatge en línia permeten a més que la formació arribi a totes les empreses, 
independentment de la seva mida, ubicació o sector. La formació en línia permet 
accedir a una gran varietat de propostes de formació sense descuidar la qualitat ni el 
nivell d'exigència, fent possible que la posada al dia en matèria de prevenció no li 
suposi a l'empresa una costosa inversió en temps i recursos. 

Amb programes de formació interactius personalitzats, adaptats a cada lloc de treball, 
les empreses podran vetllar per la vida i la salut dels seus treballadors mentre milloren 
la seva competitivitat i imatge en el mercat. 

 

El fet que la declaració de sinistralitat estigui influenciada pel poder de negociació dels 
treballadors, determinat al seu torn per l'evolució de l'economia, subratlla la necessitat 
de millorar els processos de concessió de baixes laborals. 

El comportament oportunista 
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Una possible millora és la necessària coordinació entre els metges d'atenció primària, 
els metges del treball, els especialistes i els inspectors, ja que des de fa temps els 
metges de primària són els únics que poden donar la baixa per incapacitat temporal i 
sembla una incongruència que sent així desconeguin les característiques del lloc de 
treball del pacient (sí conegudes pel metge del treball) i que els criteris d'avaluació dels 
metges de primària difereixin dels dels inspectors. 

Per evitar aquests problemes es pot unificar la història clínica i la laboral perquè el 
metge disposi realment d'informació sobre els riscos de cada lloc de treball i, sobretot, 
disposar d’un sistema de valoració per a cada lloc de treball perquè el metge ha de 
tractar sempre les malalties, però això no sempre ha de significar una baixa per 
incapacitat temporal. Caldria avaluar els riscos de cada lloc de treball. 

També es pot replantejar els sistemes d'informació actuals de la incapacitat temporal 
perquè el metge pugui comparar amb altres professionals i adaptar els temps 
estàndard i les guies que s'estan publicant a perfils concrets de pacients, en funció del 
sexe o l'edat, perquè els temps no són els mateixos per cada tipus de pacient. 

 

Algunes de les possibles millores al Sistema de la Seguretat Social seria que les 
empreses poguessin optar per la reducció de les primes per menors contingències 
professionals, la baixada dels costos en prevenció per les PIMES, incorporant la figura 
del professional autònom per a la gestió de la prevenció en aquestes empreses. 

Poca inversió i disfuncions en el sistema de la Seguretat Social 

L'exemplaritat de la mateixa Administració en el compliment de les obligacions 
preventives en els seus centres de treball seria un bon exemple a seguir per part de la 
resta d’empreses. 

L’ augment de recursos per als organismes de control i inspecció, així com el reforç de 
les facultats i funcions sancionadores, tant pels empresaris com pels empleats que es 
manifestin resistents a l'acceptació de les normes de seguretat. 

L'assumpció per part de l'Administració sanitària de la seguretat i salut en el treball, 
que la falta d’inversió en prevenció com un més dels problemes de salut pública del 
país i la coordinació de les diferents administracions amb competències en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

Sobre els serveis de prevenció aliens, es podrien millorar els continguts dels contractes 
de prestació de serveis i els requisits per a la seva constitució. També es podria millorar 
l’autorització i el desenvolupament dels sistemes d'informació sobre les contingències 
professionals. 



 
 

82 

Potenciar l'estudi i la recerca en matèria de malalties professionals, donar suport al 
desenvolupament dels professionals de l'àmbit de la prevenció, tant els de la branca 
sanitària com dels de la tècnica i estendre la cultura de la prevenció al conjunt de la 
societat. 

 

Implantar a les empreses de fins a cinquanta treballadors que puguin realitzar el pla de 
prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació d'activitats preventives de manera 
simplificada i que puguin subcontractar certes activitats preventives amb professionals 
especialitzats. 

Sistema de Gestió poc orientat a empreses petites 

Augmentar, de sis a quinze treballadors, el límit superior de plantilla perquè 
l'empresari pugui assumir personalment la prevenció. 

Augmentar fins a cinquanta treballadors l'exempció pràctica de l'auditoria si l'empresa 
gestiona la prevenció amb mitjans propis. 

Substituir la imposició de sancions per una inversió en mesures preventives almenys 
equivalent, una nova tarifa de primes de cotització a la Seguretat Social per les 
contingències d'accidents de treball i malalties professionals. 

Incloure en totes les futures normes un informe d'impacte sobre les PIME i definir el 
marc jurídic dels delegats de prevenció territorials i sectorials. 

 

Una possible millora a legislació actual seria incentivar i promocionar l’actual sistema 
implantat de “Bonus-Malus”. 

Influencia de l’aparició de la L.P.R.L 

Aquest sistema consisteix en la reducció de cotitzacions socials per a les empreses que 
acreditin un índex de sinistralitat inferior a la mitjana del seu sector. 

El Reial decret 404/2010, de 31 de març, regula l'establiment d'un sistema de reducció 
de les cotitzacions per malalties professionals a les empreses que hagin contribuït 
especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat. 

Aquest sistema d'incentius s'estableix per a les empreses que es distingeixin per la 
seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral i per la 
realització d'actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les 
malalties professionals. 
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Podran ser beneficiàries d'aquest sistema les empreses que cotitzen a la Seguretat 
Social per contingències professionals que reuneixin els següents requisits: 

a) Haver realitzat inversions en matèria de prevenció de riscos laborals que 
puguin contribuir a l'eliminació o disminució de riscos durant el període 
d'observació de referència. 

b) Haver cotitzat durant el període d'observació per un volum de quotes per 
contingències professionals superior a 5.000 euros. 

c)  No sobrepassar els límits que s'estableixin respecte dels índexs de sinistralitat 
general i extrema referits en l'annex II d'aquest Reial decret (d'aquest còmput 
s'exclouran els accidents in itinere). 

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de 
cotització a la Seguretat Social. 

e) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el 
període d'observació per la comissió d'infraccions greus o molt greus en 
matèria de PRL o de Seguretat Social. 

f) Acreditar, mitjançant l'autodeclaració sobre activitats que figura en l'annex I, el 
compliment dels requisits bàsics en aquesta matèria. 

g) A més, l'empresa haurà d'acreditar, almenys, el desenvolupament o la 
realització de dues de les següents accions: 

• Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis, o ampliació 
dels existents. 

• Realització d'auditories externes del sistema preventiu de l'empresa. 
• Existència de plans de mobilitat viària. 
• Acreditació de la disminució del percentatge de treballadors exposats a 

riscos de malaltia professional. 
• Certificat de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de 

prevenció de riscos laborals, expedit per entitat degudament acreditada 
per la ENAV. 

La quantia de l’incentiu podrà arribar fins al 5% de l’import de les quotes per 
contingències professionals corresponents al període d'observació o fins al 10% si els 
períodes d'observació són consecutius i en l’ immediatament anterior s'ha percebut 
l’incentiu. 

Les ordres sobre normes de cotització a la Seguretat Social fixaran anualment els valors 
límit dels índexs de sinistralitat i el volum de cotització a assolir durant el període 
d'observació. 

Es considera període d'observació el nombre d'exercicis naturals consecutius i 
immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d'una sol·licitud 
anterior, amb un màxim de quatre exercicis. 
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Les empreses presentaran la sol·licitud en la mútua o entitat gestora que assumeixi la 
protecció de les seves contingències professionals. Quan aquesta empresa denunciï el 
conveni d'associació existent amb una mútua i s'associï a una altra mútua durant el 
període d'observació, l'abonament de l’incentiu correspon a la mútua a la que s'està 
associada en el moment de la sol·licitud. 

La insuficiència de recursos de la mútua per l'abonament de la totalitat de l’incentiu 
serà causa suficient perquè l'empresa pugui denunciar el conveni d'associació en 
vèncer. 

Així mateix, seran beneficiàries les petites empreses que, no havent superat en el 
període d'observació màxim de quatre exercicis un volum de cotització per 
contingències professionals de 5.000 euros, reuneixin les següents condicions (a més 
del compliment dels punts a), c), d ), e) i f) esmentats a dalt): 

- Haver cotitzat 250 euros en aquests quatre exercicis. 
- Acreditar el desenvolupament o la realització d'una d'aquestes accions: 

• Assumpció per l'empresari de l'activitat preventiva o designació de 
treballadors de l'empresa que l'assumeixin. 

• Obtenció de formació real i efectiva en matèria de PRL. En aquest cas, la 
quantia de l’incentiu té com a límit màxim 250 euros per al primer període 
d'observació i 500 euros en el segon període. 
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