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RESUM 

El Projecte Final de Grau consisteix en realitzar una comparativa de normatives de 
Seguretat i Salut laboral entre els països d’Espanya, que pertany a la Unió Europea, i 
Suïssa, que no pertany. Alhora, realitzar un estudi estadístic dels índexs de sinistralitat 
laboral d’ambdós països per poder determinar la influència directa de cada normativa, 
podent evidenciar l’efectivitat d’aquesta una vegada entra en vigor, tant a nivell general com 
només en el sector de la construcció.  

El principal objectiu és el de poder determinar les necessitats de compliment de normativa 
en en matèria de Seguretat i Salut laboral en un país europeu no pertanyent a la Unió 
Europea, com és el cas de Suïssa, i realitzar una comparativa amb la normativa vigent 
equivalent que s’ha de complir a Espanya, que sí es un país pertinent a la Unió Europea. 

Una vegada determinades aquestes necessitats, realitzar la comparativa estadística dels 
índexs d’incidència de la sinistralitat laboral, tant a Suïssa com a Espanya, i determinar 
l’eficàcia de l’aplicació de les normatives a l’àmbit laboral. 

Per a la redacció de la memòria, l’estructura principal ha estat dividida en tres blocs: 

- En el primer bloc, que comprèn els subcapítols 2.1 i 2.2, s’ha descrit la situació 
geopolítica general on s’emmarquen els paísos objectes d’estudi, la Unió Europea, 
així com la pròpia de cadascún d’ells. Dins d’aquest mateix bloc queda descrita 
l’estructura organitzativa de la prevenció de riscos laborals a nivell europeu, espanyol 
i suís. 

- En el segon bloc, que comprèn el subcapítol 2.3, s’han analitzat les dades 
estadístiques de sinistralitat laboral dels països objectes d’estudi, estudiant la seva 
evolució durant els últims quinze/vint anys, en funció de les dades oficials publicades. 

- En el tercer bloc, que comprèn el capítol 3, s’ha realitzat un anàlisi de la legislació 
vigent en matèria de Seguretat i Salut i s’ha realitzat la comparativa directa entre les 
normatives d’ambdós països objectes d’estudi, Espanya i Suïssa. 

Com a conclusió final, en ambdós països la legislació vigent cobreix les mateixes 
necessitats generals, no havent diferències substancials. Tantmateix, es pot determinar que 
l’evolució de la sinistralitat està totalment influenciada per l’aplicació de la normativa vigent, 
però també per la situació econòmica general de cada país. 

 

 




